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PREFÁCIO

Saiba mais sobre Reumatismo é um guia prático que contém perguntas que englobam todas as áreas da Reumatologia,
em uma linguagem simples, voltada para o bom entendimento de pacientes e familiares. Ao final, encontramos um pequeno glossário com palavras e expressões usadas na Reumatologia, que auxiliam o entendimento do vocabulário utilizados
pelos médicos. O texto versa sobre as doenças, métodos diagnósticos e tratamentos, de uma forma bem simples, em respostas resumidas com o volume de informação perfeito para
o usuário.
Indicado para alunos de graduação em todas as áreas relacionadas à Saúde, estudantes de cursos técnicos, pacientes portadores de doenças reumáticas, familiares e para aquelas pessoas que têm sede de assuntos da Medicina.
O autor, dr. Luiz Octávio Dias D’Almeida, médico reumatologista e escritor, exerce a especialidade em Cabo Frio e região,
é membro da Diretoria da SRRJ e colaborador da Newsletter
da SRRJ. Esta peça é parte do vasto acervo artístico do autor,
em prosa e poesia.
Selma da Costa Silva Merenlender
Presidente da Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro Biênio 2017/2018.
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DOR

Dói, dor doída
Dor do desespero
Dor do desamparo
Dor do destempero
Dor dilacerante
Dádiva do Diabo
Datiloscopia dos deprimidos
Dédalo dos desiludidos
Dor delinquente
Desoriente, desnorteia
Dor do desacorde
Dissonante, discordante
Dor da degola
Delirante, discrepante
Decepa dignidade
Devastadora, degradante
Dor deflagrada, designada
Draconiana, desalmada
Depaupera, degenera
Desesperado, declaro
Debela, desencarna

LUIZ OCTAVIO D’ALMEIDA
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PARTE I - SOBRE AS DOENÇAS REUMÁTICAS
(“REUMATISMOS”)
1. O que é “reumatismo”?
Termo genérico que se refere ao grupo de doenças que acomete o aparelho locomotor, isto é, as articulações (“juntas”),
ossos, músculos e tendões. Dessa maneira podemos entender
que quando se fala em “reumatismo”, na realidade está se falando em doenças reumáticas. Vale ressaltar que as doenças reumáticas também podem acometer órgãos como cérebro, rins,
coração, por exemplo.
2. Quantos tipos de “reumatismos” ou doenças reumáticas
existem?
Existem cerca de 200 formas de doenças reumáticas (“reumatismos”). Os “reumatismos” ou doenças reumáticas podem ser
agrupadas em doenças reumáticas (“reumatismos”) degenerativos, inflamatórios autoimunes, infecciosos, metabólicos e
pós-traumática. Dessa maneira o importante é diagnosticar e
tratar adequadamente a doença reumática específica.
3. Cite alguns exemplos de doenças reumáticas (“reumatismos”)?
- Doença reumática degenerativa: Osteoartrite (“artrose”).
- Doença reumática inflamatória autoimune: Artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico e febre reumática.
- Doença reumática infecciosa: Artrite bacteriana.
- Doença reumática metabólica: Gota.
— 8 —
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- Doença reumática pós-traumática: Tendinites.
4. O que é doença reumática degenerativa?
Doença do aparelho locomotor determinado pela degeneração de estruturas da articulação, que afeta pessoas adultas, sobretudo em idades avançadas. Por exemplo, a osteoartrite (artrose) é decorrente da degeneração da cartilagem articular, que
é um dos componentes da articulação.
5. O que é doença reumática autoimune?
Doença do aparelho locomotor determinado por um distúrbio do sistema imunológico (doença autoimune), caracterizado pela produção de anticorpos contra o próprio organismo,
denominado de autoanticorpos, que leva a danificação das articulações e de outros órgãos do corpo humano (coração, rim,
pele, pulmão, etc. ).
Alguns exemplos são o lúpus eritematoso sistêmico e a Febre
reumática.
6. O que é doença reumática infecciosa?
Doença do aparelho locomotor determinada pela invasão de
micro-organismos no interior da articulação, levando assim a
destruição da mesma. É considerada uma emergência na prática médica do reumatologista.
São exemplos de artrite infecciosa, a artrite bacteriana e a artrite por tuberculose.

— 9 —
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7. O que é doença reumática metabólica?
Doença reumática do aparelho locomotor determinada por
um distúrbio metabólico, como é o caso da gota, doença em
que há formação de depósitos de ácido úrico nas articulações
e tendões, em razão de uma alteração do metabolismo dessa
substância.
8. O que é doença reumática pós-traumática?
Doença reumática do aparelho locomotor que se caracteriza
por uma inflamação das estruturas periarticulares (vizinhas da
articulação) como é o caso dos tendões, ligamentos e cápsula.
Essa inflamação periarticular é causada em geral, por um esforço muscular excessivo ou movimentos de repetição no trabalho. Um exemplo característico é a tendinite, que pode ocorrer
em decorrência da prática esportiva ou do trabalho de digitação de computador.
9. Cite algumas FALSAS afirmações sobre as doenças reumáticas (“reumatismos”)?
Existem algumas crenças sobre as doenças reumáticas que são
difundidas de forma errada, por vezes até dificultam o acesso
da população ao diagnóstico preciso do tipo da doença reumática e seu tratamento adequado. Aqui vão alguns exemplos de
afirmações FALSAS sobre as doenças reumáticas:
- Benzetacil trata e cura reumatismos.
- Reumatismo anda pelo corpo.
- Paciente reumático é um caso perdido.
- Reumatismo é doença de pessoas idosas.
— 10 —
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- Reumatismo não tem cura.
- Reumatismo é inofensivo.
O importante é saber que cada doença reumática é um caso
específico, isto é, as condutas para fazer o diagnóstico são
diferentes assim como, as formas de tratamento são específicas. Não existe “receita de bolo”. Procure um reumatologista!
10. O que é Reumatologia?
É a especialidade médica que estuda os diversos tipos de doenças reumáticas (“reumatismos”), isto é, as doenças que acometem o aparelho locomotor (articulações, ossos e músculos). A
Reumatologia se divide em Reumatologia Pediátrica e Reumatologia Clínica (adultos).
11. Quem é o reumatologista?
É o médico especialista em Reumatologia, têm como objetivo
diagnosticar e tratar as doenças reumáticas (“reumatismos”).
O importante é a população saber que é o reumatologista que
deve ser procurado nos casos em que o paciente apresentar
queixas clínicas relacionadas ao aparelho locomotor (articulações, ossos e músculos), nas quais foram afastadas causas traumáticas recentes.
12. Quais são as queixas clínicas mais relacionadas com as
doenças reumáticas?
- Artralgia: dor nas articulações
— 11 —
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- Artrite: inflamação nas articulações, caracterizada por dores
nas articulações (“juntas”) acompanhados de calor (aumento
da temperatura), rubor (vermelhidão) e edema (“inchaço”), rigidez matinal (“juntas duras” pela manhã) e impotência funcional (diminuição do movimento e da mobilidade da junta).
- Mialgias: dores musculares generalizadas ou localizadas.
- Rash cutâneo: manchas na pele que podem ser dolorosas,
piorar com a exposição ao sol, pontos avermelhados, lesões de
pele de difícil cicatrização, etc..
- Cervicalgia/lombalgia: dores na coluna cervical (região da
nuca) e dores na coluna lombar (região baixa das costas).
13. Como encontrar um reumatologista?
As sociedades de Reumatologia de cada estado do Brasil possuem uma relação detalhada dos seus especialistas associados,
incluindo seus respectivos endereços dos serviços públicos e
privados onde trabalham. Além disso os grupos de apoio aos
pacientes reumáticos, que podem ser pesquisados nos sites das
sociedades médicas de Reumatologia, indicam referências em
relação ao tratamento das referidas doenças. O importante é o
paciente saber que quem é capaz de melhor diagnosticar e tratar as doenças reumáticas (“reumatismos”) são os reumatologistas.
- www. reumatologia. com. br (Sociedade Brasileira de Reumatologia)
- www. reumatorj. com. br (Sociedade de Reumatologia do
Rio de Janeiro)
— 12 —

miolo-saibamaissobrereumatismo-19032018.indd 12

19/03/2018 15:13:24

- www. gruparj. org. br (Grupo de Pacientes artríticos do Rio
de Janeiro)
14. Qual é a prevalência estimada das doenças reumáticas
na população em geral?
É estimado que as doenças reumáticas afeta 3%-8% da população como um todo, porém acredita-se que possa chegar a afetar 25%-30% da população adulta.
Em relação ao Brasil, estima-se mais de 15 milhões de pessoas
acometidas por doenças reumáticas, porém um melhor dimensionamento poderá ocorrer em um futuro próximo, através do Programa de Educação e Controle das Doenças Reumáticas oficializado em 1992 pelo Ministério da Saúde e pela
Sociedade Brasileira de Reumatologia. No entanto, já pode se
afirmar que no Brasil, que as doenças reumáticas são segunda
causa de afastamento temporário do trabalho e a terceira causa
de aposentadoria por invalidez (segundo dados do INSS). Outro dado epidemiológico de importância é em relação à osteoporose, pois estima-se que atualmente somos cerca de 20 milhões de brasileiros com osteoporose, sendo estimado que 1 em
cada 3 mulheres acima de 50 anos de idade sofrerão uma fratura causada pela osteoporose.
15. O paciente com doença reumática (“reumatismo”) é um
caso perdido?
Não. O paciente portador de algum tipo de doença reumática
não deve aceitar esse tipo de afirmação, pois a medicina avançou muito sob o ponto de vista dos métodos diagnósticos e te— 13 —
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rapêuticos. O importante é o paciente reumático procurar o
reumatologista a fim de determinar o diagnóstico correto de
sua doença reumática, receber informações sobre a sua doença
e tratamento eficaz para o seu problema.
16. As doenças reumáticas (“reumatismos”) são doenças
do idoso?
Não. As doenças reumáticas podem acometer crianças, jovens,
adultos e os idosos como, por exemplo, a osteoartrite (artrose)
acomete mais os idosos e a artrite reumatoide e o lúpus acomete os mais jovens.
17. Quais as personalidades públicas da história mundial
que foram acometidas por doenças reumáticas (“reumatismos”)?
Pierre Auguste Renoir (pintor) – artrite reumatoide
Raoul Dufy (pintor) – artrite reumatoide
Edith Piaf (cantora) – artrite reumatoide
Katherine Hepburn (atriz de cinema) – artrite reumatoide
Christian Barnard (cirurgião cardíaco) – artrite reumatoide
Thomas Jefferson (ex-presidente EUA) – artrite reumatoide
Paul Klee (pintor) – esclerose sistêmica
Flannery O’Connor (escritor) – lúpus eritematoso sistêmico
Bruce Furniss ( nadador – ouro olímpico) – espondilite anquilosante
Boris Karloff (ator de cinema) – espondilite anquilosante
Peter Paul Rubens (pintor) – gota

— 14 —
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Ludwig von Beethoven (músico) – sarcoidose ou doença de
Whipple
Abraham Lincoln – síndrome de Marfan
Américo Vespúcio – síndrome de Reiter (artrite reativa)
18. As crianças também têm reumatismos (doenças reumáticas)?
Sim. As doenças reumáticas na infância não são raras e incluem pelo menos uma centena de causas que podem causar
inflamação nas articulações (artrite) ou dores nos músculos e
ossos. As causas de doenças reumáticas na infância (“reumatismos”) podem variar desde a síndrome de hipermobilidade
articular, dores do crescimento ou problemas ortopédicos do
quadril ou joelho até doenças mais graves como a febre reumática, artrite infecciosa, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, tumores ósseos ou vasculites. As crianças que
apresentam dores frequentes nos membros superiores e inferiores que a impeça de brincar ou apresente dificuldade em
andar ou passe a mancar deve ser avaliada por um reumatologista, de preferência um reumatologista pediátrico, é de fundamental importância, a fim de que sua doença reumática seja
diagnosticada precocemente e receba um tratamento adequado, evitando assim sequelas e complicações para o restante de
suas vidas.
19. Qual a relação entre as doenças reumáticas e a gravidez?
A gravidez influência o comportamento de certas doenças reumáticas (“reumatismos”), assim como, algumas doenças reu— 15 —
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máticas afetam a evolução da gravidez, obrigando em muitas
das vezes alterações dos esquemas de tratamento. Doenças reumáticas como o lúpus eritematoso sistêmico, esclerose sistêmica, síndrome antifosfolipídio e as vasculites podem se agravar
no curso de uma gravidez, causando risco de vida à gestante
como também à criança, podendo até ocorrer interrupção da
gravidez. As gestações de mães portadoras dessas doenças reumáticas, acima citadas, devem ser acompanhadas de perto pelo
reumatologista e pelo médico do pré-natal (obstetra), pois são
consideradas gestações de alto risco.

— 16 —
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PARTE II - SOBRE O DIAGNÓSTICO DAS
DOENÇAS REUMÁTICAS
20. Como é feito o diagnóstico das doenças reumáticas
(“reumatismos”)?
Existem cerca de uma centena de tipos de doenças reumáticas,
logo o diagnóstico correto de um tipo de doença reumática
dependerá da anamnese do paciente (conversa do reumatologista com o paciente) e do exame físico do paciente (exame físico do paciente feito pelo reumatologista). Após esta etapa, o
reumatologista elaborará uma hipótese de diagnóstico e solicitará os exames laboratoriais, exames radiológicos e outros com
a finalidade de confirmar a sua hipótese de diagnóstico. O importante é que leigos e pacientes saberem que os exames laboratoriais denominados “exame para reumatismo” é um termo
errôneo, pois para cada tipo de doença reumática serão solicitados exames apropriados. O importante é a avaliação do reumatologista.
21. Existem os chamados “exames para reumatismo” ou
“provas de atividade reumática”?
Não. Os exames laboratoriais (ASLO/ASO, proteína C reativa,
mucoproteínas, VHS, látex) são erroneamente denominados
de “exames para reumatismo” ou “provas de atividade reumática”, pois são inespecíficos e podem também estar alterados em
diversos outros tipos de doenças como, por exemplo, doenças
cancerosas, doenças infecciosas agudas e crônicas, infarto do
coração, pancreatite, etc.. Na reumatologia, estes exames labo— 17 —
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ratoriais são indicados, pelo reumatologista, em situações especiais e não de forma banal como são solicitados por médicos
de outras especialidades. Para concluir, quem mais sabe o valor
real desses exames acima citados é o reumatologista.
22. O que é ASLO (ASO)?
ASLO ou ASO é a abreviação de antiestreptolisina O. E o que
significa? Através desse exame laboratorial é detectado o anticorpo contra um fragmento de uma bactéria denominada estreptococo, que é detectado após uma infecção causada por
essa bactéria (estreptococo). O anticorpo contra essa bactéria pode permanecer presente no sangue por cerca de 3 meses. Esse anticorpo não significa doença e nem deve ser tratado, significa que o nosso organismo produziu anticorpo
contra essa bactéria, combatendo assim uma infecção causada
pelo estreptococo, logo isso é bom e saudável. Na reumatologia, o ASLO ou ASO deve ser interpretado de forma criteriosa
pelo reumatologista quando a hipótese de diagnóstico for febre reumática.
23. O que é fator reumatoide?
Exame laboratorial solicitado pelo reumatologista, cuja finalidade é a detecção de um tipo de anticorpo dirigido contra
um anticorpo do tipo IgG. Esse exame é importante quando a
hipótese de diagnóstico for um tipo de doença reumática denominada artrite reumatoide, podendo também estar positivo em outras doenças reumáticas e não reumáticas. Este exame
laboratorial só tem importância no diagnóstico da artrite reu— 18 —

miolo-saibamaissobrereumatismo-19032018.indd 18

19/03/2018 15:13:24

matoide, quando analisado, pelo reumatologista, em conjunto
com sinais e sintomas do paciente. Este exame também é conhecido como prova do látex ou Waaler-Rose.
24. O que é Anti-CCP?
Anti-CCP significa anticorpo contra o peptídeo citrulinado cíclico é um exame utilizado para auxiliar o diagnóstico de artrite reumatoide, apresentando uma eficácia melhor do que o fator reumatoide.
25. O que é FAN (fator antinuclear)?
Exame laboratorial solicitado pelo reumatologista, cuja finalidade é a detecção de autoanticorpos dirigidos contra o núcleo das células. Esse exame é importante ser realizado quando
a hipótese de diagnóstico for um tipo de doença reumática autoimune como o lúpus eritematoso sistêmico (LES), mas também podendo estar positivo em outras doenças reumáticas (esclerose sistêmica, dermato/polimiosite, doença mista do tecido
conjuntivo, e outras). Este exame laboratorial só tem importância no diagnóstico do lúpus eritematoso sistêmico (LES) e
de outras doenças reumáticas autoimunes, quando analisado,
pelo reumatologista, em conjunto com sinais e sintomas do
paciente.
26. O que são os autoanticorpos?
Exames laboratoriais solicitados pelo reumatologista, cuja finalidade é detectar anticorpos dirigidos contra as próprias
células do organismo do paciente. Esse exame é importante
— 19 —
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quando a hipótese de diagnóstico forem tipos de doenças reumáticas denominadas doenças autoimunes, doenças do colágeno (colagenoses) ou doenças inflamatórias do tecido conjuntivo, como o lúpus eritematoso sistêmico, dermato/polimiosite,
esclerose sistêmica, síndrome de Sjögren, vasculites, etc.. Estas
doenças do colágeno (autoimunes) são caracterizadas pela produção de autoanticorpos dirigidos contra os órgãos do próprio
paciente. Estes exames laboratoriais só têm importância no
diagnóstico das colagenoses, quando analisados, pelo reumatologista, em conjunto com os sinais e sintomas do paciente.
27. O que é análise do líquido sinovial?
Conjunto de exames laboratoriais elaborados a partir do líquido sinovial da articulação do paciente. O líquido sinovial fica
no interior das articulações do paciente, sendo responsável,
principalmente, pela nutrição da cartilagem sinovial e deslizamento (mobilidade) das extremidades dos ossos da articulação. Quando ocorre inflamação da articulação, ocorre aumento da produção deste líquido sinovial, sendo então retirado do
interior da articulação através de uma punção com agulha (artrocentese), realizada pelo reumatologista. A análise do líquido sinovial tem importância no diagnóstico das artrites infecciosas, artrite causadas por cristais (ex: gota) e outras.
28. Quais os exames de imagem utilizados no diagnóstico
das doenças reumáticas?
As radiografias simples (Rx) das articulações e dos ossos são os
exames de imagem mais solicitados, pelo reumatologista, para
— 20 —
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o diagnóstico de diversos tipos de doenças reumáticas, como
osteoartrite (artrose), artrite reumatoide, tumores ósseos, etc..
O reumatologista também pode lançar mão, criteriosamente, de outros tipos de exames de imagem, tais como tomografia computadorizada, arteriografia, ressonância magnética e
outros.
29. Qual é o principal exame para o diagnóstico das doenças reumáticas?
Sem dúvida nenhuma, é o exame clínico do paciente (anamnese ou história da doença do paciente e o exame físico). O exame clínico proporciona a hipótese do diagnóstico correto das
doenças reumáticas em cerca de 80% das ocasiões, deixando os
exames complementares (laboratoriais, radiológicos, etc. ) para
a confirmação.
30. Qual é o profissional médico mais qualificado para fazer o diagnóstico e proceder ao tratamento das doenças
reumáticas (“reumatismos”)?
É o reumatologista (pediátrico ou adulto), médico especializado no diagnóstico e tratamento das doenças do aparelho locomotor (ossos, articulações e músculos). O reumatologista deve
ter um título de especialista fornecido pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, através de Prova de Título.

— 21 —
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PARTE III – SOBRE O TRATAMENTO DAS
DOENÇAS REUMÁTICAS
31. As doenças reumáticas podem ser tratadas?
Sim. As doenças reumáticas (“reumatismos”) podem e devem ser tratadas. Os atuais conhecimentos científicos sobre
as doenças reumáticas associados ao desenvolvimento de novos medicamentos propiciam um tratamento eficaz e adequado na maioria das vezes. Nenhum paciente é um caso perdido,
porém o tratamento deve ser feito pelo reumatologista, pois
o tratamento inadequado gera danos progressivos e complicações como a invalidez e até a morte. Em caso de doenças reumáticas, procure um reumatologista.
32. Como as doenças reumáticas podem ser tratadas de forma geral?
Em primeiro lugar, no tratamento das doenças reumáticas é
necessário uma boa relação entre o médico reumatologista e
o paciente que tem como finalidade o paciente conhecer melhor o seu tipo de doença reumática, quais as opções de tratamento, os efeitos colaterais das medicações, os resultados e
recuperação da autoestima. Médico e o paciente participando
ativamente do processo de tratamento da doença reumática,
dividindo seus sucessos mas também os seus dilemas.
No plano do tratamento propriamente dito, existem os medicamentos que serão determinados pelo reumatologista de
acordo com o tipo de doença reumática (“reumatismo”). Um
ponto fundamental do tratamento das doenças reumáticas é
— 22 —

miolo-saibamaissobrereumatismo-19032018.indd 22

19/03/2018 15:13:24

a reabilitação dos movimentos das articulações (“juntas”) afetadas pela doença através da medicina de reabilitação e procedimentos fisioterápicos. Em certos pacientes reumáticos também se faz necessário a participação de outros profissionais de
saúde tais com médicos de outras especialidades (dermatologista, nefrologista, etc. ), assim como psicólogos, assistentes sociais e nutricionistas. Vale a pena lembrar de novo, que todo
essa estrutura de tratamento deve ser comandado pelo reumatologista.
33. Os fatores emocionais e educacionais são importantes
no tratamento das doenças reumáticas?
As doenças reumáticas que têm um curso crônico, como a artrite reumatoide e o lúpus eritematoso sistêmico, costumam
a desestabilizar o lado emocional do paciente, pois o sofrimento constante traduzidos principalmente pela dor e a incapacidade física leva a um estado de desesperança e perda da
autoestima (“querer bem a si mesmo”), fazendo com que o paciente se sinta desamparado e inútil, muitas das vezes desenvolvendo até um quadro de depressão. Uma maneira de evitar esses distúrbios emocionais do paciente reumático é uma
boa relação médico-paciente, na qual o paciente deve ser informado, de forma realista, sobre a sua doença e complicações, os medicamentos que fará uso e as chances de controle
de sua doença. Dessa maneira o médico que atende o paciente
transmite carinho e atenção, conquista a confiança do paciente, fazendo com que este “sinta” que há cumplicidade durante o seu tratamento, aceitará melhor a sua condição de saúde
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(“o que eu quero versus o que eu posso”) e finalmente recuperará a sua dignidade e autoestima e certamente se sentirá
mais feliz.
34. O benzetacil cura “reumatismo”?
NÃO. Inicialmente é importante esclarecer que o benzetacil
(penicilina benzatina) é um antibiótico, logo a sua utilização
deve ser orientada para o tratamento de doenças infecciosas
e não para o tratamento das doenças reumáticas (“reumatismos”). Na reumatologia, a única indicação para o uso do benzetacil é para a prevenção da febre reumática, pois o tratamento da infecção de garganta se previne a ocorrência da febre
reumática, que é um tipo de doença reumática em que ocorre inflamação das articulações (artrite) e das válvulas do coração (cardite) após uma infecção de garganta em crianças com
susceptibilidade. Dessa maneira a indicação do uso crônico do
benzetacil deve ser sempre com o conhecimento e a avaliação
de um reumatologista.
35. O clima frio interfere na evolução e tratamento das
doenças reumáticas?
Determinado número de pacientes portadores de doenças
reumáticas queixam-se que nos dias de frio suas dores articulares (juntas) pioram. No entanto não existe na literatura uma
explicação aceitável para tais eventos. Suponha-se, que em
temperaturas mais frias, ocorra um espasmo (contração) da
musculatura em torno das articulações doentes fazendo com
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que estas se tornem mais rígidas, piorando assim a sensação
de dor.
36. O que é anti-inflamatório?
Determinado grupo de medicamentos que têm a finalidade de
combater a inflamação. A sua aplicação na Reumatologia é de
fundamental importância, pois alivia a principal queixa do paciente portador de doença reumática que é a artrite (inflamação da articulação traduzida pela ocorrência de dor, inchaço,
calor, vermelhidão e incapacidade em movimentar a articulação). A sua prescrição deve ser orientada pelo reumatologista, pois estas medicações apresentam diversos efeitos colaterais
(indesejáveis) tais como, gastrite, úlcera de estômago, hemorragia gástrica, insuficiência no funcionamento dos rins, alergia na pele, etc..
37. O que é corticosteroide?
Também denominados de corticoide ou cortisona, pela população em geral, é um determinado grupo de medicamentos
que tem a ação principal em combater a inflamação de forma
mais eficaz que os anti-inflamatórios em geral.
Apresenta um alívio rápido da inflamação das articulações (artrite). No entanto, a sua prescrição deve ser feita e supervisionada pelo reumatologista pois estas medicações apresentam
diversos efeitos colaterais (indesejáveis) tais como, gastrite, úlcera de estômago, hemorragia de estômago, hipertensão arterial, inchação (edema) e obesidade, aumento do colesterol,
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estrias, diabetes mellitus, catarata e glaucoma, osteoporose, distúrbios psiquiátricos, etc..
38. O que são drogas de ação lenta ou drogas modificadoras
da doença reumática (DMARDs)?
Determinado grupo de medicamentos capazes de reduzir a
progressão das doenças reumáticas crônicas autoimunes, pois
modulam ou controlam as doenças reumáticas crônicas e progressivas. Essas medicações levam um certo tempo para iniciar o seu efeito benéfico, isto é, combater a inflamação crônica e persistem por certo tempo no organismo, dessa maneira
têm maior chance de induzir um controle mais duradoura da
doença reumática. Tais medicações são indicadas principalmente no tratamento da artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, vasculites, espondiloartrites e outras doenças
reumáticas. São exemplos de drogas de ação lenta ou modificadoras da doença reumática: difosfato de cloroquina, hidroxicloroquina, metotrexato, D-penicilamina, sulfasalazina. Essas medicações devem ser indicadas e avaliadas somente pelos
reumatologistas, quando utilizadas no tratamento das doenças
reumáticas.
39. O que são medicamentos imunossupressores?
São medicamentos utilizados na reumatologia com a finalidade de modular/controlar o sistema imunológico do paciente
que pode estar muito ativado em certas doenças reumáticas,
como por exemplo no lúpus eritematoso sistêmico e outras
doenças autoimunes. São alguns exemplos de medicações
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imunossupressoras: metotrexate, azatioprina, leflunomide, ciclofosfamida, clorambucil, ciclosporina A e micofenolato de
mofetil e drogas pertencentes ao grupo de terapia biológica.
40. O que é terapia biológica (TB)?
A terapia biológica tem sido utilizada desde 1998. Esses novos
agentes terapêuticos, obtidos por engenharia genética, atuam
diretamente no processo inflamatório, pois inibem os mediadores (“provocadores” ou “gatilhos”) da inflamação, os quais
são denominadas citoquinas. Os principais agentes biológicos
são os Anti-TNF (etanercepte, inflixamabe, adalimumabe, golimumabe e certulizumabe), Anakinra, tociluzumabe, abatacepte e rituximabe.
41. Quais as principais doenças tratadas pela terapia
biológica?
As principais doenças tratadas com a terapia biológica são: artrite reumatóide, artrite psoriática, espondilite anquilosante,
LES, esclerodermia, vasculites, enterocolopatias inflamatórias
e psoríase cutânea.
42. Quando se inicia o tratamento com terapia biológica?
A medicação biológica somente deve ser indicada para aqueles pacientes em que a terapia convencional não apresentou
resultados: se não houve resposta clínica com as doses máximas toleradas, ou com combinação de drogas modificadoras
da doença (DMARDs) ou na presença de efeitos adversos. Sua
administração é aprovada por órgãos regulatórios, como FDA
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e ANVISA, sob determinadas condições. Os pacientes devem
ser submetidos e avaliados através de protocolos rigorosos e indicações precisas e validadas. Os biológicos são drogas geralmente administrados em associação com outras drogas modificadoras da doença (DMARDs) e em um menor número de
casos como monoterapia.
43. O que é medicina de reabilitação (fisioterapia)?
É uma etapa do tratamento das doenças reumáticas que tem
por objetivos prevenir a disfunção e as deformidades das articulações (juntas), restaurar e manter os movimentos articulares e consequentemente reduzir a dor e a incapacidade dos pacientes reumáticos. A reabilitação do paciente faz parte de um
tratamento multidisciplinar, envolvendo vários profissionais
de saúde tais como o reumatologista, fisiatra, terapeuta ocupacional, ortopedista, nutricionista, enfermeira, fonoaudióloga e
assistente social.
Na medicina de reabilitação, inicialmente, são empregados
meios físicos (calor, frio, ultrassom, ondas curtas, TENS, turbilhão, etc. ), posteriormente são prescritos exercícios passivos (realizados pelo fisioterapeuta) e ativos (realizados pelo
paciente, com ou sem ajuda do fisioterapeuta). São também
empregados as órteses (bengalas, talas de imobilização, palmilhas ortopédicas, etc. ). Outras técnicas também são empregadas tais como adaptações no lar dos pacientes como no vaso
sanitário, colocação de corrimões de escada, eliminação de
obstáculos e outros. O fundamental é a educação do paciente
e de seus familiares, pois o paciente informado sobre a sua res— 28 —
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pectiva doença reumática, participa mais do tratamento, sua
melhora clínica é mais facilmente alcançada e contribui para
melhoria de sua qualidade de vida
44. Qual a diferença entre hidroterapia e hidroginástica?
A hidroterapia se caracteriza pela aplicação externa da água
com a finalidade de propiciar analgesia (melhora da dor), fortalecer a musculatura, restaurar os movimentos das articulações e prevenir as deformidades. Existem vários tipos de hidroterapia, como o banho quente, banho frio, turbilhão e banhos
de contraste (quente/frio). Resumindo, é uma técnica de reabilitação fisioterápica.
A hidroginástica consiste de exercícios realizados dentro da
água com o objetivo de aumentar o tônus e a força muscular,
além de melhorar o condicionamento físico e cardiovascular.
A indicação de hidroginástica deve ser feita após avaliação médica respeitando as condições cardíacas e pulmonares do indivíduo, assim como, a sua doença reumática.
45. A acupuntura pode ser utilizada no tratamento das
doenças reumáticas?
A acupuntura é um método de medicina oriental em que agulhas são aplicadas em determinados pontos do corpo do paciente, propiciando liberação de certas substâncias do nosso
organismo responsáveis pelo alívio da dor. Essas substâncias
são denominadas de forma geral de endorfinas. A acupuntura pode ser empregada como tratamento auxiliar do controle
da dor em pacientes reumáticos, mas sempre com a indicação
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de um reumatologista, principalmente quando os métodos de
tratamento convencional da dor não estão sendo suficientemente eficazes.
46. O que é técnica de reeducação postural global (RPG)?
Método de fisioterapia criada na França, baseado em técnicas
de alongamento e relaxamento muscular propiciando uma
melhor função do sistema muscular e reeducação respiratória.
O RPG tem a finalidade de corrigir vícios de postura, que com
o tempo pode levar ao desgaste das articulações. Por outro
lado, vem crescendo a prática do Pilates, criado na Alemanha,
que engloba um conjunto de exercícios para fortalecimento
da musculatura corporal, evitar doenças cardiovasculares, eliminar o estresse ocasionado pela correria do dia a dia, emagrecer, corrigir a postura, aumentar a flexibilidade, estimular a
coordenação motora, prevenir fraturas ocasionadas pela osteoporose, melhorar concentração e amenizar dores.
47. A terapia psicológica é importante no tratamento das
doenças reumáticas?
A terapia realizada por um psicólogo em conjunto com o tratamento medicamentoso e fisioterápico das doenças reumáticas é muito importante. A dor que o paciente reumático geralmente sente e suas restrições físicas, fazem com que a sua
autoestima (“querer bem a si mesmo”) fique rebaixada, dessa forma, o paciente reumático fica deprimido, pode negar a
sua doença e não aderir ao tratamento. O papel do psicólogo
é melhorar a autoestima do paciente, encorajar o paciente a ti— 30 —
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rar dúvidas sobre a sua doença com o seu reumatologista e dessa forma aderir melhor ao tratamento e se sentir mais incluído
no mundo que o cerca.
48. O que é terapia de reposição hormonal (TRH) e sua importância?
É a reposição de hormônio estrogênio que se faz na mulher
quando esta se encontra no início da menopausa normal mas
também na menopausa precoce (ex: retirada dos ovários na
mulher ainda jovem). A terapia de reposição hormonal é de
fundamental importância na prevenção e tratamento da osteoporose. Além disso, a reposição de estrogênio também previne
a doença coronariana, infarto do miocárdio e isquemia cerebral. A mulher deve estar atenta e procurar o seu ginecologista
quando esta iniciar os primeiros sinais da menopausa, que se
traduz principalmente pela irregularidade do ciclo menstrual
que geralmente se inicia por volta dos 45-48 anos de idade.
49. Os medicamentos que combatem a depressão (antidepressivos) podem ser utilizados no tratamento das doenças reumáticas?
Sim, na Reumatologia os antidepressivos (amitriptilina, fluoxetina, duloxetina e outros) podem ser utilizados no tratamento da dor crônica das artrites (inflamação das juntas) e da fibromialgia (doença reumática caracterizada por dor difusa em
todo o corpo, dificuldade com o sono, fadiga e depressão). No
entanto, a indicação desses medicamentos deve ser avaliada
pelo reumatologista.
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50. Os medicamentos utilizados para o tratamento das
doenças reumáticas podem ser utilizados durante a
gravidez?
Em geral, não. A paciente grávida portadora de algum tipo de
doença reumática que necessite iniciar ou manter alguma medicação antireumática, necessita obrigatoriamente de uma avaliação do seu reumatologista, com a finalidade de determinar a
melhor opção de tratamento sem colocar em risco o desenvolvimento de embrião/feto.
51. Durante a lactação (amamentação), a utilização de medicações antireumáticas devem ser suspensas?
A decisão de interromper a medicação antireumática depende do tipo da medicação utilizada e a sua dosagem, sendo que
a avaliação do reumatologista é de fundamental importância. Algumas recomendações permitem aumentar a segurança
da amamentação, tais como, amamentar a criança em horário
próximo do momento da ingestão do medicamento ou o mais
distante possível depois da ingestão do medicamento ou alternar o oferecimento do leite materno com o leite de vaca ou similares. O importante é consultar o reumatologista.
52. A dieta alimentar é importante no tratamento das
doenças reumáticas?
É aconselhável a todo paciente portador de doença reumática
uma dieta racional e balanceada a fim oferecer energia calórica
para a realização das suas atividades da vida diária (andar, trabalhar, fazer fisioterapia, se vestir, lazer, etc. ). Deve também ser
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evitado o ganho de peso com a finalidade de não sobrecarregar
as articulações (juntas) de sua pernas.
A dieta com baixo níveis de purinas (tipo de proteína) é importante no tratamento da gota, que é um tipo de doença reumática causada pelo excesso de ácido úrico no sangue (hiperuricemia), fazendo com que esse se deposite nas articulações
causando fortes dores e inflamação nas juntas.
53. Pacientes portadores de doenças reumáticas devem ser
vacinados?
Vacinação segura e eficaz é crucial para pacientes com doenças reumáticas, dado o risco aumentado de infecção. Vacinação deixou de ser exclusividade da criança, e hoje adolescentes,
adultos, gestantes e idosos têm programas de imunização específicos e individualizados, definidos pelo Ministério da Saúde.
Existem 2 tipos de vacinas: vacinas inativadas ou recombinantes e vacinas com componentes vivos atenuados
A atualização do cartão vacinal deve ser indicada tão logo se
realize o diagnóstico de uma doença reumática, principalmente se o paciente for utilizar medicações modificadoras da doença (DMARDs) ou medicações imunossupressoras. Existem 2
tipos de vacinas: vacinas inativadas (“vírus morto”) ou recombinantes e vacinas com componentes vivos atenuados (vírus
vivo atenuado”) sendo que recomendações específicas e contra-indicações em pacientes reumáticos.
- Vacinas inativadas ou recombinantes: São as vacinas contra
influenza (intramuscular - IM), pneumocócica (13V-conjugada ou 23-polissacaridea), tétano, difteria, coqueluche, Haemo— 33 —
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philus influenzae tipo B (Hib), hepatites viral A e B, poliomielite (inativada - VIP), meningocócica, papiloma vírus humano
(HPV), febre tifoide (IM) e raiva. Tais vacinas apresentam recomendações específicas em relação ao período de administração para atingir imunogenicidade esperada (vacina funcionar
e gerar proteção)
- Vacinas com componentes vivos atenuados: Esse grupo de vacinas inclui a tríplice viral SCR (sarampo, caxumba e rubéola),
vacina BCG (Bacilo de Calmette-Guérin), vacinas contra influenza (nasal), varicela, herpes-zóster, febre tifoide, poliomielite (oral-VOP), varíola, Dengue e febre amarela (FA). Esse grupo
de vacina está contra-indicado em grávidas.
A decisão sobre a realização de vacinação com vírus atenuados
em pacientes portadores de doenças reumáticas deve ser compartilhada entre o reumatologista e o paciente, cabendo ao médico uma avaliação de risco-benefício das vacinas com componentes vivos atenuados, isto é, considerar se o risco de contrair
a infecção natural é maior que o risco de evento adverso grave, além da avaliação quanto às áreas endêmicas, a avaliação do
risco individualizado de infecção e do grau de imunossupressão de cada paciente, e outras situações específicas e muito selecionadas, cabendo ao paciente a decisão.
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PARTE IV – SOBRE AS DOENÇAS
REUMÁTICAS ESPECÍFICAS
54. O que é artrite reumatoide?
Doença reumática caracterizada pela ocorrência de inflamação
(dor, calor, edema e incapacidade funcional) nas articulações,
principalmente, das mãos, punhos, cotovelos, joelhos, tornozelos e pés com duração maior de 6 semanas. Além da artrite,
pode ocorrer acometimento da pele (nódulos reumatoides),
olho (conjuntivite seca, esclerite e episclerite) e pulmões (pleurite, derrame pleural e nódulos), acompanhado de febre, perda
de peso e fadiga. A artrite reumatoide ocorre em cerca de 1%
da população em geral, de causa desconhecida, acomete mais
as mulheres, mais frequentemente entre os 30-50 anos.
O diagnóstico da artrite reumatoide e feito a partir do exame
clínico do paciente, complementado pelo exame laboratorial
de fator reumatoide ou Anti-CCP e exame radiológico das articulações acometidas. Vale a pena ressaltar, que o exame de fator reumatoide somente tem importância no diagnóstico da
artrite reumatoide se for analisado em conjunto com o exame clínico do paciente e os exames radiológicos. O tratamento deve ser orientado pelo reumatologista, sendo empregados
medicamentos como anti-inflamatórios, corticoides em baixas
doses, antimaláricos (cloroquina ou hidroxicloroquina), metotrexate, sais de ouro, sulfassalazina, leflunomida entre outros.
O tratamento de fisioterapia também é importante.
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55. O que é lúpus eritematoso sistêmico (LES)?
Doença reumática caracterizada pela presença de autoanticorpos acarretando inflamação em diversos órgãos do organismo,
isto é, pode ocorrer a inflamação nas articulações (artrite), na
pele (lúpus cutâneo e queda de cabelo), no pulmão (pleurite
e pneumonite), no músculo (miosite), no rim (nefrite), no coração (miocardite) e sistema nervoso central (convulsão e alterações psiquiátricas e outros). Vale a pena ressaltar que essa
doença reumática pode acometer somente a pele, sendo então denominada de lúpus cutâneo. Esse quadro clínico é geralmente acompanhado de febre, fadiga, aumento dos linfonodos
e perda de peso.
O LES tem prevalência de 15-50 casos por 100. 000 habitantes,
acomete predominantemente o sexo feminino entre a segunda e quarta década de vida. A doença é caracterizada pela produção de anticorpos contra os próprios órgãos do organismo
(autoanticorpos) em decorrência de um transtorno no sistema
imunológico.
O diagnóstico é baseado no exame clínico do paciente associado à exames laboratoriais, tais como a detecção do fator antinuclear (FAN) e de outros autoanticorpos. O importante é
lembrar que o resultado positivo de um exame laboratorial
(autoanticorpos, exemplo FAN) isolado não é o bastante para
se diagnosticar essa doença.
O tratamento instituído pelo reumatologista tem como base o
emprego de anti-inflamatórios, antimaláricos (cloroquina ou
hidroxicloroquina), corticoides, imunossupressores e outros.
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56. O que é dermatomiosite e polimiosite?
São doenças reumáticas que causam inflamação nos músculos
do corpo humano levando a fraqueza muscular principalmente dos membros superiores e membros inferiores. Além da fraqueza muscular, essas doenças também pode acometer a sistema digestivo (dificuldade em engolir alimentos e constipação),
a pele (mancha violácea em torno das pálpebras e lesões levemente elevadas em dorso de dedos da mão) e também, menos
comumente, afetar o pulmão (fibrose pulmonar), coração (insuficiência do coração) e dores articulares (artralgias). Quando
a doença também afeta a pele é denominada de dermatomiosite, quando não, é denominada de polimiosite.
A dermato/polimiosite é uma doença rara, sem uma causa definida, acomete mais as mulheres, na faixa etária de 30-50 anos.
Pode acometer também as crianças abaixo de 16 anos e os idosos com mais de 55-60 anos, nesse último caso pode estar associado a uma doença neoplásica (câncer) oculta.
O diagnóstico é baseado ao exame físico de fraqueza muscular
em membros inferiores e superiores, associado aos seguintes
exames laboratoriais, tais como, dosagem das enzimas do músculo, eletroneuromiografia e biópsia do músculo.
Em relação ao tratamento, este é a base de corticoides em altas
doses inicialmente e imunossupressores, medidas de fisioterapia (reabilitação da musculatura) e acompanhamento com o
reumatologista.
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57. O que é Esclerose sistêmica?
Doença reumática que se caracteriza por um processo de inflamação e fibrose crônica da pele e dos órgãos internos do corpo
humano (principalmente os rins, pulmões, sistema digestivo)
acompanhado pela presença de dores articulares (artralgias/artrites) e deformidades nas mãos em contratura (“mão em garra”). O acometimento da pele se caracteriza, inicialmente pela
presença de alterações da coloração dos dedos das mãos à exposição ao frio (dedos podem ficar pálidos, roxos e em seguida avermelhados – Fenômeno de Raynaud) e posteriormente ocorrer espessamento (fibrose) da pele e úlceras isquêmicas
(necrose) principalmente nas pontas dos dedos das mãos e pés.
Quando o rim é envolvido ocorre hipertensão arterial, em caso
de envolvimento pulmonar o paciente apresenta falta de ar
(dispneia) e no caso do sistema digestivo ocorre dificuldade
em engolir (disfagia) e prisão de ventre (constipação).
A esclerose sistêmica é uma doença reumática rara, que ocorre
preferencialmente em mulheres entre a terceira e a sexta década de vida, podendo também ocorre em crianças.
O diagnóstico é baseado na presença das lesões de pele acima
descritas associado ao acometimento de outros órgãos como
os pulmões (fibrose). A biópsia de pele (retirada de um pequeno fragmento da pele para estudo no microscópio) também
contribui para o diagnóstico.
No tratamento são utilizados medicações específicas, como
por exemplo, medicações que vão combater a fibrose (espessamento) da pele, como o metotrexato e outros imunossupressores. Outro grupo de medicamentos evitam a ocorrência das al— 38 —
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terações da coloração dos dedos das mãos, como a nifedipina,
e outros, medicamentos que controlam a hipertensão arterial,
como o captopril e outros. Existem também as medicações que
melhoram a dificuldade em engolir, como a cisaprida, domperidona e antiácidos. Quando a doença se manifesta de forma
mais grave, o reumatologista pode lançar mão de imunossupressores (ciclofosfamida).
58. O que são vasculites?
São um grupo de doenças reumáticas caracterizadas por um
processo inflamatório agudo ou crônico das paredes dos vasos
sanguíneos (artérias, arteríolas, capilares e vênulas), que acarretam em destruição da parede do vaso, ocasionando em hemorragias, ou obstrução ao fluxo sanguíneo, provocando sofrimento isquêmico.
As vasculites podem ser classificadas de acordo com o tamanho dos vasos que acometem, como por exemplo, as vasculites em que o processo inflamatório acomete as paredes dos
pequenos vasos, são denominadas vasculites de hipersensibilidade. As vasculites de hipersensibilidade podem estar relacionados ao uso de certas medicações, infecções, neoplasias e
outras doenças reumáticas (ex: lúpus eritematoso sistêmico).
Outros exemplos de vasculites de pequenos vasos são a síndrome de Churg-Strauss e a granulomatose de Wegener. Quando
as vasculites ocorrem em vasos de tamanho médio, podem ser
a poliarterite nodosa ou a doença de Kawasaki. Quando as vasculites ocorrem em vasos de tamanho grande, podem ser a arterite temporal e a arterite de Takayasu.
— 39 —
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As manifestações clínicas (hemorragias e/ou obstrução dos vasos) vão depender do tamanho dos vasos sanguíneos acometidos, como por exemplo, quando os pequenos vasos sanguíneos
da pele são acometidos, ocorrem pequenas manchas hemorrágicas na pele (petéquias/púrpuras). No caso das vasculites dos
grandes vasos pode ocorrer infarto/hemorragia cerebral, gangrena de um membro do corpo ou de um órgão interno do
corpo (pulmão, rim, intestino) ou até infarto do miocárdio.
As vasculites são doenças reumáticas que acometem diversa faixas etárias, ambos os sexos e com causas geralmente
obscuras.
O diagnóstico depende principalmente do exame clínico do
paciente associados a exames complementares como presença
de certos autoanticorpos no sangue do paciente, biópsia vascular, arteriografia, quando necessária.
O tratamento é baseado de acordo com a gravidade da vasculite. Nos casos mais leves (vasculites de pequenos vasos) podem ser usados anti-inflamatórios não hormonais e até corticosteroides em baixas doses. Nos casos mais sérios (vasculites
de médios e grandes vasos), o reumatologista pode fazer uso
de corticosteroides em dose mais altas associados ou medicações mais potentes como os imunossupressores.
59. O que é síndrome de Sjögren (síndrome sicca)?
É uma doença reumática caracterizada por um processo inflamatório crônica que acomete principalmente as glândulas lacrimais e as salivares, podendo também acometer pele,
pulmões, rins, vasos e sistema nervoso central. Como conse— 40 —
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quência da inflamação das glândulas lacrimais e salivares ocorre sintomas de secura dos olhos (xeroftalmia – ausência de lágrimas) e secura da boca (xerostomia – ausência de saliva).
Outros sintomas da doença são aumento das glândulas parótidas, artralgias /artrite, febre, secura da mucosa vaginal, tosse,
fenômeno de Raynaud (vide pergunta nº 44), nefrite (inflamação dos rins).
A síndrome de Sjögren, doença de causa ainda não esclarecida, pode também acompanhar outras doenças reumáticas, tais
como a artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, polimiosite e esclerose sistêmica.
O diagnóstico é feito baseado principalmente no exame clínico do paciente, auxiliado por testes para avaliar a produção de
lágrimas (teste de Schirmer) e saliva (sialometria), biópsia labial das glândulas salivares, dosagem da autoanticorpos (anti-SSA-RO e anti-SSB-LA) e ultrassonografia das glândulas parótidas.
O tratamento das manifestações clínicas de xerostomia (secura na boca) é obtido através de estimuladores de produção de
saliva (balas de limão, goma de mascar e medicamentos específicos) e de saliva artificial. Em relação ao tratamento da xeroftalmia (secura no olhos) são indicados preparados de lágrima artificial. As queixas de dor nas articulações (artralgias),
inflamação nas articulações (artrite), acometimento do pulmão e rim podem ser usados medicamentos, tais com a cloroquina, corticosteroides e imunossupressores do sistema imunológico.
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60. O que são as espondiloartropatias soronegativas?
Ao analisarmos a palavra espondiloartropatias, espondilo significa coluna vertebral, artro significa articulações (juntas) e patias significa doenças. Dessa maneira, espodiloartropatia compreende um grupo de doenças reumáticas que se caracteriza
por um processo inflamatório crônico que acomete a coluna
vertebral, principalmente a coluna lombar (lombalgia) e as articulações sacroilíacas; ocorrência de artrite, principalmente
nas articulações quadril, joelhos e tornozelos e inflamação nos
locais de inserção dos tendões e ligamentos com os ossos (entesites). O diagnóstico se baseia na história clínica do paciente, exame laboratorial, como o HLA-B27 e exames de imagem
como ressonância nuclear magnética da coluna vertebral e sacroilíacas (articulações da bacia). As doenças reumáticas pertencentes a esse grupo são: a espondilite anquilosante; as artrites reativas, principalmente relacionada à bactéria chlamydia
trachomatis; a artrite psoriásica; a artrite das doenças inflamatórias intestinais (doença de Crohn e retocolite ulcerativa) e as
espondiloartropatias indiferenciadas e juvenis.
61. O que é espondilite anquilosante?
Doença reumática que se caracteriza pelo acometimento das
articulações sacroilíacas (articulação da bacia) e coluna vertebral, podendo também acometer as articulações coxofemurais (quadris), joelhos, ombros, tornozelos e dedos dos pés. O
acometimento das articulações sacroilíacas e coluna vertebral,
principalmente coluna lombar, caracteriza-se pela presença
de dor na região lombar (lombalgia) que piora com o repou— 42 —
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so e melhora com as atividades da vida diária, paciente acorda geralmente com a coluna “dura” (rigidez matinal). Também
pode haver o acometimento da coluna cervical, caracterizado
pela presença de dor em região cervical (cervicalgia). Com a
progressão da doenças, geralmente 10 – 20 anos, a coluna vertebral e as articulações sacroilíacas vão se tornando rígidas e deformadas, o que levará a um importante comprometimento
da qualidade de vida do paciente. Em relação ao acometimento das articulações dos membros superiores e inferiores, este
se manifesta como inflamação (dor, inchaço, calor e limitação do movimento), principalmente em quadris, joelhos, ombros, tornozelos e calcanhar. Em menor frequência pode ocorrer também manifestações fora das articulações, por exemplo:
inflamação dos olhos (uveíte); fibrose pulmonar e doença da
válvula aórtica do coração. A espondilite anquilosante ocorre
mais no sexo masculino, entre os 20 e os 35 anos de idade, podendo acometer em cerca de 0,1% a 0,2% da população em geral. A doença tem uma predileção aos indivíduos que possuem
um determinante genético denominado HLA-B27.
O diagnóstico é feito através do exame clínico do paciente, associado a exames laboratoriais como o HLA-B27 e radiológicos específicos solicitados (geralmente a ressonância nuclear
magnética pelo reumatologista.
O tratamento deve ser indicado nas fases iniciais da doença e
não nas fases que já ocorram rigidez e deformidades da coluna vertebral. Devem ser empregados atividades de fisioterapia
e hidroterapia, associados ao anti-inflamatórios e algumas medicações como metotrexato ou sulfassalazina. O tratamento ci— 43 —
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rúrgico é reservado àqueles com acometimentos graves de articulações de quadris e de coluna vertebral.
62. O que é artrite reativa?
A artrite reativa é uma inflamação das articulações (artrite) secundária a uma infecção, que ocorre anteriormente, em outra
região do corpo humano. Exemplos de artrite reativa são as inflamações das articulações que ocorrem em pacientes após a
uma doença viral (parvovirose, chikungunya e outros), infecção pelo bacilo da Hansen, infecção bacterianas intestinais ou
do infecção do aparelho genitourinário. A síndrome de Reiter (atualmente denominada artrite reativa pela chlamydia trachomatis) é uma forma de artrite reativa que além da inflamação das articulações, ocorre também inflamação da uretra
(uretrite), inflamação do canal do útero (cervicite), inflamação
do olho (conjuntivite) e lesões de pele.
As artrites reativas ocorrem em indivíduos jovens (20-40 anos),
com predominância do sexo masculino. É a mais comum forma de artrite no adulto jovem. O paciente apresenta febre baixa,
perda de peso, cansaço, dor em região baixa das costas (lombalgia), artrite nos joelhos, tornozelos, mãos e quadris. Pode também ocorrer inflamação dos calcanhares (tendinites/entesites) e
dedos das mãos e dos pés (dactilites – “dedos em salsicha”).
O diagnóstico é realizado pelo reumatologista com o auxílio
de exames de sangue, exame do líquido das articulações e exames radiológicos.
O tratamento é realizado com o uso de anti-inflamatórios, em
certas ocasiões antibióticos, infiltrações de corticoide e em ca— 44 —
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sos mais graves empregam-se medicamentos imunossupressores, como o metotrexato e outros.
63. O que é artrite psoriásica?
Doença reumática caracterizada pela presença de inflamação
nas articulações(artrite) em um paciente portador de psoríase. A psoríase é uma doença de pele de causa imunológica desconhecida caracterizada por lesões de pele avermelhadas com
placas que descamam, localizadas principalmente nos cotovelos, joelhos e couro cabeludo. A psoríase também pode causar
doença nas unhas.
A artrite psoriásica acomete ambos os sexos, principalmente
indivíduos jovens (20-45 anos) e ocorre em cerca de 3-7% dos
pacientes com doença de pele psoríase.
O paciente apresenta inflamação (artrite) nos joelhos, tornozelos e dedos das mãos e pés. Os dedos das mãos e pés, quando
acometidos, lembra “dedos em salsicha”. O paciente também
pode apresentar dor na região baixa das costas (lombalgia), inflamação nos olhos (uveíte), inflamação nos tendões (tendinite/entesites).
O diagnóstico é feito em pacientes portadores de psoríase que
apresentam quadro de artrite, auxiliado principalmente por
exames radiológicos solicitados pelo reumatologista.
O tratamento é realizado pelo reumatologista auxiliado pelo
dermatologista nos casos em que as lesões de pele forem importantes ou duvidosas. O tratamento indicado pelo reumatologista é baseado no uso de anti-inflamatórios, imunossupressores e medidas de fisioterapia.
— 45 —
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64. O que é artrite das doenças inflamatórias intestinais
(enteropatias inflamatórias)?
Doença reumática caracterizada pela presença de inflamação
nas articulações (artrite) em um paciente portador de doença
inflamatória intestinal. As duas doenças inflamatórias intestinais são a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa que se caracterizam pela presença de diarréia crônica com a presença de
sangue e muco nas fezes.
A artrite das enteropatias inflamatórias ocorrem em cerca de
15%-20% dos pacientes com doença inflamatória intestinal. O
paciente apresenta inflamação nas articulações (artrite) nos joelhos, tornozelos e dor na região baixa das costas (lombalgia).
O diagnóstico é realizado pelo reumatologista em pacientes
portadores de doença inflamatória intestinal, auxiliado por
exames laboratoriais e radiológicos.
O tratamento é realizado pelo reumatologista auxiliado pelo
gastroenterologista nos casos com importantes queixas de
diarréia e dor no abdome. O tratamento empregado pelo reumatologista se baseia no uso de corticosteroides e imunossupressores (azatioprina e outros) e medidas de fisioterapia.
65. O que é síndrome antifosfolipídio?
Condição clínica caracterizada pela ocorrência de episódios
de trombose (obstrução por coágulos) nas artérias e nas veias,
abortamentos de repetição, diminuição da contagem de plaquetas (células do sangue que participam do processo de coagulação) e exame laboratorial de sangue demonstrando a
presença de anticorpos contra os fosfolipídios (estrutura da pa— 46 —
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rede das células do corpo). Os dois anticorpos contra os fosfolipídios conhecidos são o anticoagulante lúpico e o anticorpo
anticardiolipina. A síndrome antifosfolipídio pode, também,
acompanhar outras doenças reumáticas como o lúpus eritematoso sistêmico, dermato/polimiosite, vasculites, etc..
O paciente apresenta manifestações clínicas decorrentes do aumento anormal da capacidade de coagulação do sangue. Ocorrem desde de pequenas lesões de pele (livedos), tromboses,
flebites, embolia pulmonar, isquemia intestinal, isquemia cerebral, infarto do coração até a morte. Mulheres apresentam
abortamentos de repetição devido a tromboses na placenta.
O diagnóstico realizado pelo reumatologista se baseia nas manifestações clínicas de hipercoagulabilidade (tromboses) e os
exames de sangue demonstrando a presença de anticorpos antifosfolipídios.
O tratamento é através de medicações anticoagulantes (aspirina, cumarínicos e heparina) que impedem que ocorram as
tromboses nas artérias e veias.
66. O que é osteoartrite (artrose ou osteoartrose)?
Doença inflamatória crônica degenerativa das articulações caracterizada pela inflamação crônica e destruição da cartilagem
articular. A cartilagem articular é uma membrana que recobre
a superfície de uma articulação e tem o efeito de amortecer os
choques e propiciar o deslizamento das superfícies articulares.
A osteoartrite (o termo artrose deve ser evitado) ocorre principalmente após aos sessenta anos de idade, principalmente as
mulheres e acomete cerca de 16% da população.
— 47 —
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Os fatores de risco para a osteoartrite são a idade avançada, predisposição genética, obesidade, inflamação, infecção ou trauma articular prévios, diabetes mellitus e desordem estrutural
da articulação como genuvalgo (joelho encurvado para dentro) e genuvaro (joelho encurvado para fora).
A manifestação clínica principal é a dor na articulação (artralgia) que pode ser acompanhada de inchaço e calor da articulação (artrite). A osteoartrite acomete, principalmente, mãos,
joelhos, quadris, pés, coluna vertebral.
No tratamento da osteoartrite, o reumatologista emprega analgésicos, anti-inflamatórios, medicações antiartrósicas, colágeno e até mesmo infiltrações das articulações mais acometidas.
Também é recomendado controle do peso corporal e medidas
de fisioterapia. Nos casos mais severos pode ser indicado cirurgia ortopédica, como a artroplastia de joelho ou quadril (substituição da articulação por uma prótese).
67. O que é artrite microcristalina?
Inflamação da articulação (artrite) causado pela presença e deposição de pequenos cristais no interior das articulações. As
artrites microcristalinas são causadas pelos cristais de ácido
úrico (gota), cristais de pirofosfato de cálcio (pseudogota), cristais de apatita e outros.
68. O que é gota?
É a artrite microcristalina mais conhecida, sendo causada pela
deposição de cristais de ácido úrico (cristais de monourato de
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sódio) no interior das articulações. A gota acomete principalmente os homens entre 30-60 anos de idade.
O paciente geralmente apresenta níveis elevados de ácido úrico no sangue (hiperuricemia) e após uma alimentação rica em
carne, abuso de bebida alcoólica ou trauma da articulação, desenvolve uma importante inflamação dolorosa da articulação.
As articulações mais acometidas pela gota são o dedo maior do
pé (“podagra”), joelhos, tornozelos, punhos, mãos e cotovelos.
Os pacientes com vários episódios de gota podem apresentar
acúmulo de ácido úrico nas articulações (“tofos”), deformidades das articulações, cálculo renal de ácido úrico e mal funcionamento renal.
No tratamento da gota/hiperuricemia é necessário obedecer
a uma dieta pobre em ácido úrico, sendo restrito o uso de carne vermelha e carne gorda, miúdos/vísceras, bebidas alcoólicas
(principalmente cerveja), enlatados e defumados. É importante controlar a obesidade e a elevação dos níveis de gordura no
sangue (colesterol e triglicerídeos). Em relação à crise de gota
(artrite), são utilizados medicamentos anti-inflamatórios e colchicina. Após a resolução da artrite gotosa, é utilizado medicamentos para o controle dos níveis de ácido úrico (alopurinol).
Em relação ao alopurinol, este não deve ser utilizado durante a
crise da gota, pois pode até piorar a inflamação da articulação
e aumentar a duração da crise de gota.
69. O que são artropatias endócrinas?
São doenças reumáticos que se manifestam em pacientes portadores de doenças endócrino/metabólicas, como diabetes
— 49 —
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mellitus, doenças da tireoide (hipertireoidismo ou hipotireoidismo) e outras.
Em relação ao diabetes mellitus, o paciente diabético tem predisposição aos seguintes problemas reumáticos: inflamação
dos tendões das palmas das mãos que pode levar a uma dificuldade de mobilização dos dedos (“dedo em gatilho” ou tenossinovite dos flexores das mãos), inflamação dos tendões dos ombros (tendinite do ombro), fibrose dos tendões da palma das
mãos (contratura de Dupytren), dormência das mãos e ponta
dos dedos (síndrome do túnel do carpo), infecção das articulações (artrite séptica) e deformidades de joelhos e tornozelos
em decorrência da destruição dos ossos dessas articulações (artropatia de Charcot). Em relação às doenças da tireoide, vale a
pena lembrar os problemas reumáticos que ocorrem no hipotireoidismo como as dores articulares (artralgias), rigidez das
articulações, aumento de volume das articulações (edema) e
dormência das mãos e das pontas dos dedos (síndrome do túnel do carpo).
70. O que é doença osteometabólica?
São doenças dos ossos que ocorrem como consequência de
distúrbios no metabolismo ósseo. Nossos ossos são tecidos vivos, isto é, todos os dias osso novo substitui osso velho (remodelação óssea). Graças a remodelação óssea é que ocorre a cura
das fraturas. O metabolismo ósseo é responsável pela formação
do osso novo sendo dependente do cálcio, fosfato, magnésio,
hormônios calcitonina e paratormônio, vitamina D e fibras de
colágeno (parte proteica dos ossos). As doenças osteometabó— 50 —
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licas são doenças que não acometem as articulações, e sim aos
ossos tornando-os mais frágeis e com risco de fraturas.
São exemplos de doenças osteometabólicas: osteoporose, raquitismo, ostoemalácia, hiperparatireoidismo e doença
de Paget.
71. O que é osteoporose?
É uma doença do osso (doença osteometabólica) caracterizada
pela diminuição da densidade mineral óssea, isto é, o osso tem
pouco cálcio, levando à fragilidade e maior risco de fraturas.
Daí o nome osteoporose significa “osso poroso”.
A osteoporose acomete mais as mulheres no período pós-menopausa, principalmente mulheres brancas. Nos homens,
ocorre em idades mais avançadas. Atualmente no Brasil somos
cerca de 20 milhões de brasileiros com osteoporose, caracterizando assim uma “epidemia silenciosa”.
As principais manifestações clínicas da osteoporose são as fraturas, sendo as mais frequentes as de coluna, quadril e punhos.
Em decorrência das fraturas de coluna podem ocorrer desvios
de coluna (cifose) e diminuição da estatura do indivíduo. Essas fraturas têm grande impacto sócio-econômico, pois afetam
a qualidade de vida das pessoas, podendo levar à incapacidade
física permanente ou até a morte.
O diagnóstico da osteoporose é feito pelo exame de densitometria óssea, que deve ser solicitado em mulheres após aos 65
anos de idade, mulheres com história de menopausa precoce
(menopausa antes dos 45 anos de idade), mulheres com fatores de risco para osteoporose (serão abordados a seguir), indi— 51 —
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víduos com fraturas por trauma mínimo, indivíduos em que
o exame de Rx mostram osteopenia (“osso ralo”) e indivíduos
que utilizem medicações como corticosteroides (“cortizona”).
O tratamento da osteoporose é feito sob a supervisão do reumatologista, através de medidas de prevenção (tratamento não
medicamentoso) e uso de medicações. As medidas de prevenção serão abordadas a seguir. Em relação ao tratamento medicamentoso empregam-se medicamentos que diminuam a
reabsorsão óssea e previnam as fraturas, tais como, a terapia
de reposição hormonal, raloxifeno, alendronato, risendronato,
calcitonina e cálcio e vitamina D. Vale a pena esclarecer que,
segundo o Consenso Brasileiro de Osteoporose 2002, medicações como a isoflavona, ipriflavona e tamoxifeno não possuem
indicação aprovada para o tratamento da osteoporose.
72. Quais são os fatores de risco para osteoporose e
fraturas?
Os fatores de risco clínicos para osteoporose e fraturas são:
Fatores maiores:
- sexo feminino
- fratura prévia
- raça asiática
- idade avançada em ambos os sexos
- exame de densitometria com baixa massa óssea
- história materna de fratura de quadril e/ou osteoporose
- menopausa precoce não tratada (antes dos 40 anos)
- tratamento com medicações com corticoides
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Fatores menores:
- parada da menstruação (menopausa normal)
- baixo peso corporal
- hábito de fumar
- uso de bebidas alcoólicas
- falta de atividade física (sedentarismo)
- tratamento com medicações anticonvulsivantes
- tratamento com medicações anticoagulantes
- imobilização prolongada
- dieta pobre em cálcio
- doenças de tireoide e gastrointestinais

73. Quais são as medidas de prevenção da osteoporose?
As medidas de prevenção da osteoporose são:
1 - dieta balanceada, com quantidade de calorias adequada
e suplementação de cálcio e vitamina D (400 unidades/dia).
Abaixo são apresentadas tabelas com a quantidade diária da
cálcio recomendada e o teor de cálcio nos alimentos:
NECESSIDADE DIÁRIA DE CÁLCIO
Criança 750 - 1. 000 mg/dia
Adolescente 1. 200 mg/dia
Adulto 750 - 1. 000mg/dia
Idoso 1. 500 mg/dia
Gestante 1. 500 mg/dia
Mulher na menopausa 1. 500 mg/dia
Mulher amamentando 2. 000 mg/dia
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TEOR DE CÁLCIO DOS ALIMENTOS (mg)
Leite integral, desnatado (1 xícara) 300 mg
Queijo sólido (30 gramas) 200 mg
Requeijão (30 gramas) 25 mg
Creme de leite magro (30 gramas) 20 mg
Iogurte (1 xícara) 400 mg
Sorvete (1/2 xícara) 75 mg
Couve e folha de nabo (1/2 xícara) 175 mg
Brócolis (1/2 xícara) 175 mg
Suco de laranja (1/2 xícara) 20 mg
Morango (1/2 xícara) 30 mg
Carnes e peixes em geral (90 gramas) 520 mg
Legumes em geral (1 xícara) 100 mg
Pão (1 fatia) 20mg
Biscoito e bolo (1 porção) 75 mg
Arroz e massas (1 xícara) 15 mg
Cereais enriquecidos (1 xícara) 15 mg
2 - exposição ao sol é necessária para a produção de vitamina D na pele.
3 - reposição de vitamina D, principalmente para os idosos
(400 U/dia).
4 - atividade física com carga, como caminhar, pelo menos três vezes por semana, durante no mínimo 30 minutos.		
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5 - prevenir quedas, principalmente no quarto (retirar tapetes e boa iluminação), banheiro (piso antiderrapante) e escadas (corrimão).
74. O que é doença de Paget?
É uma doença do osso (doença osteometabólica) caracterizada por um distúrbio na formação do osso novo que substitui
o osso velho (remodelação óssea). Nesta doença ocorrem áreas
do osso com maior formação de osso novo e outras áreas com
maior absorção de osso velho, resultando em um osso de menor qualidade suscetível a deformidades e fraturas.
A doença de Paget acomete mais os homens, principalmente em idades avançadas. O paciente de doença de Paget pode
apresentar dores, deformidades e fraturas ósseas principalmente no quadril, coluna vertebral e pernas.
O diagnóstico é realizado pelo reumatologista através do exame do paciente, auxiliado pelos exames de sangue, exames
radiológicos e cintilografia óssea. O tratamento é reservado
àqueles pacientes com dor óssea, deformidades e fraturas. São
empregados medicações anti-inflamatórias, alendronato, pamidromato, calcitonina e até cirurgias ortopédicas.
75. O que é febre reumática (doença reumática)?
Doença reumática autoimune que ocorre como complicação
tardia (2-3 semanas após) de uma infecção de garganta (amigdalite) causada por uma bactéria chamada estreptococo beta
hemolítico do grupo A, acometendo principalmente as articulações, o coração, pele e sistema nervoso central. A incidência
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da febre reumática na população é de 0,3 a 3%, ocorrendo com
mais frequência entre ao 5 e 15 anos de idade. 			
As principais manifestações clínicas da febre reumática, que
geralmente ocorrem 2-3 semanas após uma amigdalite, são:
- artrite (inflamação da articulação) em joelhos, tornozelos,
punhos e cotovelos, podendo impedir a criança até mesmo
de andar.
- lesões das válvulas do coração provocando mal funcionamento cardíaco, responsável por um número significativo de cirurgias cardíacas.
- lesões de pele como o eritema marginatum (mancha vermelha na pele) e nódulos na pele.
- acometimento do sistema nervoso central caracterizado pela
coreia (movimentos descoordenados e involuntários, fraqueza
muscular e instabilidade emocional).
- febre é considera um sinal de pouca importância.
O diagnóstico da febre reumática é realizado pelo reumatologista, baseado em uma história prévia de infecção de garganta (amigdalite), exame físico do paciente, exames de sangue e
ecocardiografia (ultrassom do coração). Embora essa doença já
tenha praticamente desaparecido nos países desenvolvidos, no
Brasil, ainda temos uma alta incidência, com grave incapacidade física e alta mortalidade. Entre as doenças que afetam a saúde das crianças, a febre reumática assume proporções preocupantes, não só pelas sérias lesões cardíacas, como também pelo
alto custo imposto ao setor público no seu tratamento, através de delicadas e sofisticadas cirurgias cardíacas. Concluindo,
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uma “simples” amigdalite pode mudar o futuro de uma criança e ela deve ser levada ao pediatra, sempre que houver suspeita de infecção de garganta, pois o tratamento com antibiótico
adequado e pelo tempo certo previne a febre reumática.
76. O que é artrite infecciosa (séptica)?
Infecção bacteriana que ocorre dentro das articulações, sendo de grande importância o seu diagnóstico e tratamento precoce, evitando sequelas graves e permanentes nas articulações
dos pacientes acometidos.
A artrite infecciosa acomete principalmente crianças, adolescentes e adultos jovens. As bactérias causadoras das infecções
nas articulações são os Staphylococcus aureus, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae e bactérias gram-negativas. Vale
a pena lembrar que o bacilo da tuberculose também pode causar artrite infecciosa, sendo que acomete mais a coluna vertebral (espondilodiscite). 					
O paciente com artrite infecciosa bacteriana apresenta febre
alta com calafrios, importante artrite (inflamação) na articulação doente com presença de muita dor, vermelhidão, calor, inchaço e incapacidade de movimentação da junta.
O diagnóstico é feito pela história do paciente, exame físico e
punção com agulha (artrocentese) da articulação para retirar o
pus do interior da junta. Esse material purulento é levado ao
laboratório com a finalidade de identificar a bactéria causadora da infecção.
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O tratamento é realizado através da drenagem (artrocentese)
diária da articulação, antibióticos contra a bactéria causadora
da infecção e até mesmo cirurgia ortopédica (artroscopia).
77. O que é osteomielite?
Infecção bacteriana que acomete os ossos causando destruição
e deformidades ósseas. A osteomielite acomete principalmente crianças e adultos jovens sendo causada pela bactéria Staphilococcus aureus, geralmente proveniente de infecções em outras
partes do corpo (ex: infecções de pele).
O paciente apresenta dor no local do osso acometido acompanhado de febre e nos casos crônicos pode chegar até a drenar
pus. Em relação ao diagnóstico, esta é realizado através de exames de imagem como a cintilografia ou tomografia computadorizada.
No tratamento da osteomielite são utilizados antibióticos
e nos casos mais graves e crônicos, cirurgia ortopédica é necessária.
78. O que é LER/DORT?
LER é uma abreviação de lesões por esforço repetitivo, que
atualmente vem sendo substituída por DORT, que é uma abreviação de distúrbios osteoarticulares relacionados ao trabalho.
Na realidade são problemas/doenças reumáticas que acometem as articulações, músculos e ossos ocasionadas por sobrecargas biomecânicas durante o trabalho do indivíduo. Entende-se por sobrecarga biomecânica, posturas indevidas no
trabalho, movimentos repetitivos de braços e pernas, técnicas
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erradas na execução de tarefas, excesso de jornadas de trabalho,
excesso de força na execução de tarefas, instrumentos e máquinas que transmitem vibrações, etc..
São exemplos de LER/DORT: tendinites de ombros, cotovelos
e punho; síndrome do túnel do carpo; cistos sinoviais; bursites
de ombros, joelho e nádega; cervicalgias e lombalgias; mialgias e distrofia simpático reflexa (esses problemas reumáticos
serão comentados posteriormente).
No tratamento desses problemas reumáticos, ocasionados pelo
trabalho, são utilizados medicações anti-inflamatórias, fisioterapia e, em alguns casos, cirurgia. O mais importante é a prevenção, isto é, a eliminação das causas no ambiente do trabalho que estejam causando tais problemas/doenças reumáticas.
79. O que é fibromialgia?
Doença reumática caracterizada pela presença de dores no
corpo, fadiga e alteração do sono, que leva a um comprometimento importante da qualidade de vida do paciente. A fibromialgia é uma síndrome dolorosa sem inflamação. 		
Estima-se que a fibromialgia acometa mais de 4 milhões de
pessoas no Brasil, sendo uma doença predominante feminina
ocorrendo principalmente entre os 40 os 60 anos de idade. A
fibromialgia acomete 3% das mulheres e 0. 5% dos homens.
Não se sabe a causa da fibromialgia, mas se acredita que o cérebro desses pacientes produza pouca quantidade de serotonina,
substância responsável pelo controle da dor, e em decorrência
da diminuição da serotonina, o paciente perde a capacidade de
regular e controlar a dor.
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Os pacientes com fibromialgia geralmente apresentam ansiedade e/ou depressão, fatos que comprometem a autoestima, têm dor há muito tempo, nenhum médico descobre do
que sofrem, realizam vários exames sem resultado e acham
que vão ficar “entravadas” na cama ou vão morrer. Além do
mais, familiares e amigos dizem que não têm nada e estão inventando.
Os pacientes se queixam de dores crônicas no corpo, dormem
mal e acordam geralmente cansadas. Outras queixas frequentes são formigamento nas mãos e nos pés, dor de cabeça, falta de concentração, alterações do funcionamento do intestino,
zumbido, tonteiras e sensação de inchaço nas mãos e pernas.
Em relação ao diagnóstico da fibromialgia, a doença não é
identificável com exames. O diagnóstico é sempre clínico através da palpação de pontos dolorosos no corpo (“pontos fibromiálgicos”), localizados no pescoço, ombros, nádegas, braços
e pernas. Pessoas que tenham dores frequentes no corpo, não
identificáveis, devem procurar um reumatologista, afim de diminuir a sua “tortura”.
Não se pode dizer que a fibromialgia tenha cura, pois não se
sabe o que a causa, mas é possível controlá-la. O importante,
inicialmente, é o paciente ser esclarecido sobre a sua doença.
São indicados exercícios físicos aeróbicos de baixo impacto,
como caminhar e em casos de depressão ou ansiedade pode
ser solicitado psicoterapia de apoio. Em relação ao uso de medicamentos, são utilizados antidepressivos (amitriptilina, duloxetina e outros) com a finalidade de elevar os níveis de serotonina e funciona como analgésico.
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80. O que é cervicalgia (dor na região cervical)?
Dor localizada na parte posterior do pescoço e/ou na nuca. Várias doenças reumáticas e não reumáticas (ex: hipertensão arterial) são capazes de causar dor na região cervical, sendo assim de grande importância a consulta ao reumatologista para
o diagnóstico correto da causa da dor cervical e indicar o tratamento específico.
Em relação às causas osteomusculares (reumáticas) de dor cervical podemos citar as dores de espasmo dos músculos do pescoço (torcicolo), problemas da coluna cervical como erros de
postura e traumas/fraturas, osteoartrite (artrose), hérnia de disco, fratura vertebral de osteoporose, osteomielite da coluna
cervical, câncer ósseo da coluna cervical, espondilite anquilosante, fibromialgia, etc..
81. O que é dorsalgia (dor na região dorsal)?
Dor localizada na parte posterior do tórax e/ou nas costas. Várias doenças reumáticas e não reumáticas (ex: pneumonia ou
câncer de pulmão) são capazes de causar dor na região dorsal,
sendo assim de grande importância a consulta ao reumatologista para o diagnóstico correto da causa da dor na região dorsal e indicar o tratamento específico.
Em relação às causas osteomusculares (reumáticas) de dor na
região dorsal podemos citar o desvio lateral da coluna dorsal (escoliose), encurvamento anterior da coluna dorsal (cifose), infecção da coluna dorsal (espondilite infecciosa), problemas na coluna dorsal por erros de postura e traumas/fraturas,
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espasmo da musculatura das costas, fratura vertebral da osteoporose, câncer ósseo da coluna dorsal, osteoartrite (artrose), etc..
82. O que é lombalgia (dor na região lombar)?
Dor localizada na parte baixa das costas. Várias doenças reumáticas e não reumáticas (ex: cálculo renal ou inflamação do
pâncreas) são capazes de causar dor na região lombar, sendo
assim de grande importância a consulta ao reumatologista
para o diagnóstico correto da causa da dor lombar e indicar o
tratamento específico.
Em relação às causas osteomusculares (reumáticas) de dor na
região lombar, podemos citar principalmente sobrecarga mecânica, má postura e esforços excessivos em situações cotidianas e falta de atividade física. Outras causas são os desvios da
coluna vertebral (escoliose e hiperlordose), infecções da coluna lombar (espondilite infecciosa), fraturas vertebral da osteoporose, hérnia discal, deslocamento de uma vértebra sobre a
outra vértebra (espondilolistese), osteoartrite (artrose), tumor
de coluna lombar, etc..
83. O que é hérnia de disco?
A hérnia de disco é uma lesão da coluna vertebral que ocorre
quando o disco intervertebral, espécie de almofada amortecedora que separa as vértebras umas das outras, fica fora de seu
lugar natural em consequência de um traumatismo. As hérnias podem aparecer em todas as partes da coluna vertebral,
embora sejam mais comuns na região lombar (parte mais bai— 62 —
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xa das costas), já que é a que está submetida às maiores tensões
e esforços.
As hérnias aparecem quando ocorre degeneração dos discos
intervertebrais, cujos sintomas principal é a dor em região
lombar aguda e intensa que corre para uma das pernas, levando a perda de sensibilidade e diminuição da força muscular
dessa perna acometida.
O diagnóstico é feito através de exames de imagem como a
tomografia computadorizada ou a ressonância magnética, que
deve ser solicitada após o exame clínico feito pelo reumatologista. O tratamento, inicialmente, é clínico com o repouso
absoluto, uso de analgésicos e anti-inflamatórios, associados
posteriormente às medidas de fisioterapia. Nos casos extremos
que não melhoram com o tratamento clínico, é indicado o tratamento cirúrgico.
84. O que é desvio da coluna vertebral?
A expressão “desvio de coluna” engloba de maneira genérica
as deformidades que afetam a estrutura óssea da coluna vertebral. Existem três tipos fundamentais de desvio de coluna:
- cifose ou desvio para trás da parte dorsal da coluna, fazendo
com a pessoa fique curvada. 			
		
- hiperlordose ou desvio para frente da parte lombar da coluna, fazendo com a pessoa fique “empenada para frente”
- escoliose ou desvio lateral da coluna, fazendo com a pessoa fique “torta”.
Os desvios de coluna podem ser causados por problemas posturais; problemas congênitos (adquirido na gestação); doen— 63 —
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ças musculares; traumas (fraturas de vértebras, como ocorre na
osteoporose) e doenças neurológica (sequela da poliomielite).
A causa principal de escoliose em jovens e adolescentes é desigualdade no comprimento das pernas, que obriga o paciente a
forçar lateralmente a coluna para poder caminhar. 		
O tratamento engloba medidas de fisioterapia, prática de natação, aparelhos ortopédicos e até mesmo intervenção cirúrgica.
Nos jovens e adolescentes com suspeita de desvios de coluna,
estes deverão ser avaliados por reumatologistas, fisiatras e ortopedistas especializados em tratamento da coluna vertebral.
85. O que é torcicolo?
È um distúrbio do pescoço caracterizado por uma distensão
muscular repentina, que provoca reativamente contração dos
músculos e rigidez, limitando assim os movimentos da cabeça.
Existem três tipos de torcicolo: - torcicolo repentino que resulta de um movimento brusco ou má postura do pescoço.
- torcicolo permanente que é adquirido na fase do crescimento e não é corrigido.
- torcicolo congênito que pode acontecer nas lesões traumáticas no pescoço dos bebês, durante o parto.
- torcicolo espasmódico que ocorre como consequência de
problemas neurológicos, como na doença de Parkinson.
O tratamento depende do tipo de torcicolo, daí a importância
em consultar o reumatologista. O torcicolo repentino, que é o
mais comum, é tratado com analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares e fisioterapia, sempre supervisionado pelo
reumatologista.
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86. Quais as medidas gerais de proteção da coluna cervical?
- Evitar permanecer sentado ou em pé por um período de tempo superior a 30 minutos, pois pode levar a um aumento da
tensão dos músculos da pescoço.
- Faça frequentes interrupções durante tarefas que impeçam
do corpo se movimentar (ex: costura ou digitação).
- Alinhe a cabeça, o pescoço e o tronco durante o repouso e atividades.
- Evitar erros de postura da cabeça (ex: assistir TV deitado
no sofá).
- Durma na posição de lado ou de costas, nunca de bruços,
mantendo os braços abaixo do nível dos ombros.
- Guarde objetos pesados de uso diário a um nível de altura não acima do nível dos ombros nem abaixo do nível dos
joelhos.
- Use escada ao remover objetos pesados de prateleiras, quando
estas estiverem acima do nível dos ombros.
- Evite permanecer com a posição da cabeça imóvel durante
muito tempo (trabalhar por longos períodos diante do computador ou ao telefone).
- Coloque a tela do computador ao nível dos olhos, assim
como o texto a ser digitado também ao nível dos olhos.
- Use uma cadeira com altura do assento ajustável e varie a
altura do assento quando permanecer sentado por longos
períodos.
- Posicione o corpo e os materiais de trabalho de modo que a
cabeça permaneça reta durante as atividades. 			
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87. Quais as medidas de proteção da coluna dorsal?
- Evite erros de postura do tronco, principalmente quando estiver lendo, escrevendo, na mesa de trabalho ou assistido TV. A
cabeça, o pescoço e o tronco devem estar alinhados.
- Faça exercícios respiratórios a fim de manter boa flexibilidade do tórax.
- Pare de fumar. A tosse do fumante agrava a dor no tórax.
- Durma com os braços abaixo do nível dos ombros.
- Quando estiver realizando tarefas em que seja necessário
manter os braços elevados (ex:pintura), faça pausas frequentes
e realize exercícios de alongamento dos ombros e coluna.
88. Quais as medidas de proteção da coluna lombar?
- Fortaleça a musculatura abdominal é importante na sustentação da coluna lombar.
- Mantenha o peso corporal ideal.
- Evite permanecer em pé ou sentado por período de tempo
prolongado. Interrompa as atividades que o obrigue a permanecer sentado por longo tempo. Levante-se e mexa-se por 2 minutos a cada 15 minutos de atividade sentada. 		
- Use sapatos confortáveis e com solado macio (ex: tênis) quando permanecer em pé por longo período de tempo ou caminhar em superfícies duras.
- Durma em colchões apropriados e em posição correta, isto é,
de lado, com as pernas levemente fletidas, com um travesseiro
fino entre os joelhos, braços abaixo do nível dos ombros e travesseiro baixo. Não durma de bruços.
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- Faça exercícios de alongamento para a coluna lombar frequentemente.
- Para mover objetos que estejam do seu lado, faça a rotação do
corpo por inteiro, movimentando os pés. 		
- Para levantar objetos ou crianças, aproxime-os do seu corpo,
agache-se, segure com os braços, use a força das pernas para
elevar e não curve a sua coluna para frente nem para o lado.
- Carregue as crianças do colo no “estilo oriental” (nas costas)
ou na frente do tronco com material de suporte apropriado.
Não carregue crianças de colo ao lado do corpo.
- Sentar-se sempre em superfícies macias, principalmente se
permanecer por longo período de tempo.
- Verifique, na consulta reumatológica, se uma de suas pernas
é maior do que a outra em mais de 0,5 cm. Pode ser a causa de
sua dor nas costas.
- Não carregue mochilas pesadas nas costas (mais que 10% do
pese corporal).
- Faça um programa de fortalecimento da musculatura abdominal, sempre sob a orientação de um profissional.
- Use uma escada quando arrumar objetos que estejam acima
do nível dos ombros.
89. O que são reumatismos de partes moles (reumatismo
extra-articular)?
Grupo de doenças reumáticas em que ocorre inflamação de algumas estruturas que se localizam em torno das articulações,
como por exemplo os tendões, enteses e bursas. Essas estruturas, que estão localizadas em torno das articulações, podem
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sofrer processos inflamatórios, provocando níveis variáveis de
dor e ocorrer em diversos locais do corpo, como nos ombros,
cotovelos, punhos, mãos, quadris, joelhos, tornozelos e pés. O
importante é entender que o problema (dor) se localiza fora
da articulação (extra-articular) e não dentro dela, como no
caso da artrite. São exemplos de reumatismos de partes moles:
- tendinite: inflamação do tendão do músculo
- entesite: inflamação das enteses
- bursite: inflamação das bursas
90. O que é tendinite?
È a inflamação dos tendões dos músculos. Os tendões são fibras de grande resistência que unem os músculos aos ossos.
Os tipos mais conhecidos são: tendinite do ombro, tendinite
do cotovelo (cotovelo de tenista), tendinite do punho (“pulso aberto”), tendinite do quadril, tendinite do joelho (patela) e
tendinite do aquileu (tendão de Aquiles).
As causas principais dessa inflamação dos tendões são os esforços musculares excessivos ou um movimento da articulação
muito brusco, forçado ou repetitivo.
A manifestação clínica principal é a dor intensa, seja ela, no
ombro, cotovelo, punho, quadril, joelho ou calcanhar, que piora ao tentarmos movimentar o tendão da articulação comprometida. Quando a inflamação é muito intensa, pode provocar
a calcificação do tendão e risco deste se romper.
O diagnóstico feito pelo reumatologista é baseado na clínica
do paciente e exames de imagem como a ultrasonografia ou
radiografia simples, em caso do tendão esteja calcificado, e nos
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casos mais complicados pode ser até solicitado uma ressonância magnética. O tratamento requer inicialmente repouso, uso
de anti-inflamatórios e, posteriormente, medidas de fisioterapia, sob a supervisão do reumatologista. Nos casos em que não
há uma resposta satisfatória às medidas anteriores, o reumatologista pode realizar uma infiltração do tendão inflamado.
91. O que é síndrome do impacto?
É um tipo de tendinite traumática que acomete um ou mais
tendões dos músculos do ombro (músculos do manguito rotator). Esse tipo de tendinite é em decorrência do choque ou
impacto dos tendões desses músculos de encontro a estruturas rígidas do ombro (ossos). A manifestação clínica principal
é uma dor importante no ombro, acompanhada ou não pela
perda da força muscular (dificuldade em levantar o braço), podendo haver rompimento parcial ou total de um ou mais tendões. É também denominada de tendinite do tendão do músculo supra-espinhoso do ombro ou tendinite dos músculos do
manguito rotator. O diagnóstico e o tratamento são realizados
pelo reumatologista, já descritos em linhas gerais no item anterior, porém, em alguns casos, pode ser necessária uma artroscopia, para alcançar um tratamento definitivo.
92. O que é síndrome do ombro congelado (capsulite
adesiva)?
Doença reumática que acomete ombro caracterizada pela presença de dor intensa e restrição importante de todos os movimentos do ombro levando a um estado de rigidez (“con— 69 —
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gelamento”). Esse quadro doloroso pode ter duração de 12 a
24 meses, seguido de regressão total e espontânea do quadro
clínico.
A síndrome do ombro congelado pode acometer qualquer
pessoa, mas tem uma predisposição em ocorrer em pacientes
portadores de diabetes mellitus, doenças de tireoide, infarto
do miocárdio, doenças neurológicas e psiquiátricas.
O diagnóstico é realizado pelo reumatologista, basicamente
através do exame clínico do paciente.
Em relação ao tratamento, o importante é lembrar que o problema, na sua maioria das vezes, é autolimitado, isto é, a evolução natural do ombro congelado é para cura, independente do
tratamento. Apesar dessa boa evolução, utiliza-se medicações
analgésicas, anti-inflamatórios e até mesmo corticosteroides e
bloqueio anestésico do nervo do ombro (“infiltração”) para o
alívio da dor, proporcionando conforto ao paciente. O reumatologista também indica medidas de fisioterapia, com o propósito de reabilitar os movimentos do ombro o quanto mais
cedo possível. A indicação de tratamento cirúrgico pode ser
necessária, nos casos mais sérios.
93. O que é bursite?
Doença reumática em que ocorre inflamação das bursas (bolsas serosas). As bursas são pequenos sacos (“almofadas”) localizadas em torno das articulações, cuja função está em promover
um melhor deslizamento entre as estruturas que envolvem as
articulações, explicando melhor, as bursas proporcionam um
melhor deslizamento dos tendões dos músculos sobre as su— 70 —
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perfícies ósseas, sobre os ligamentos e sobre a superfície de outros músculos. Em nosso corpo existem cerca de 150 bursas.
As bursites mais comuns são dos ombros, cotovelos, quadris,
joelhos, isquiática (nádega) e calcanhares. A principal manifestação clínica é a dor no local da bursa inflamada, acompanhado de limitação do movimento da articulação envolvida.
O diagnóstico é feito pelo reumatologista, baseado nas queixas do paciente e através de exames de imagem, como o RX e
ultrasom.
Em relação ao tratamento, o reumatologista, inicialmente, solicita ao paciente o repouso da articulação afetada e utiliza medicamentos como analgésicos e anti-inflamatórios e indica medidas de fisioterapia. Nos casos em que não há uma resposta
satisfatória aos métodos anteriormente citados, o reumatologista pode realizar uma infiltração da bursa inflamada.
94. O que é entorse?
Entorse é uma torcedura ou giro forçado de uma articulação com distensão ou rompimento das estruturas articulares,
como ligamentos e tendões. As entorses são causadas por quedas, torções e esforços musculares excessivos. As entorses mais
comuns são as que afetam o tornozelo e o punho (“pulso”).
As entorses são distúrbios muito dolorosos, principalmente quando se tenta mover a articulação afetada. Além da dor,
ocorre inchaço e presença de hematoma, em decorrência do
rompimento de vasos sanguíneos. O tratamento é realizado pelo ortopedista, que efetua uma imobilização e prescreve analgésicos e anti-inflamatórios para aliviar a dor. Quando a
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entorse regride, é recomendável medidas de reabilitação fisioterápica.
95. O que é síndrome de hipermobilidade articular?
É definida como um grau exagerado de mobilidade das articulações. Essa síndrome é considerada uma condição benigna,
isto é, uma variação da normalidade, ocorrendo mais nas meninas, principalmente na infância.
A criança apresenta uma maior flexibilidade dos dedos e polegar, os cotovelos e joelhos são encurvados para trás (hiperextensão) e a criança consegue encostar as palmas das mãos no
chão, mantendo os joelhos estendidos. Em decorrência dessa hiperflexibilidade das articulações, essas crianças podem se
queixar de dores e até mesmo inchaço nessas articulações, especialmente naquelas que praticam esportes competitivos.
O diagnóstico é feito pelo reumatologista através do exame físico da criança. Em relação ao tratamento, é aconselhável suspender ou diminuir as atividades esportivas competitivas e
praticar esporte de baixo impacto, como a natação. O uso da
analgésicos e anti-inflamatórios devem ser evitados, reservando-se aos casos mais dolorosos. Vale a pena ressaltar, que essa
condição é benigna e tende a se resolver espontaneamente
com o avançar da idade da criança.
96. O que são dores de crescimento?
São dores recorrentes dos membros inferiores que ocorrem na
infância, isto é, durante o processo de crescimento, mas sem
afetá-lo, não significando doença. O termo “dores do cresci— 72 —
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mento” é errôneo, pois geralmente é uma dor muscular e não
esta relacionada ao crescimento dos ossos. A causa das “dores
do crescimento” é desconhecida, porém fatores psicológicos e
alterações da coluna vertebral possam estar implicados.
As meninas são mais comumente acometidas, sendo a faixa etária entre os 3 e 15 anos. A história familiar de dores nos
membros inferiores é comum nessas crianças.
Em relação às manifestações clínicas, são dores de difícil caracterização nos membros inferiores. Essas dores são difusas, geralmente fora das articulações, com localização principalmente nas coxas, batata das pernas (panturrilhas), região anterior
das pernas e atrás dos joelhos. As dores são mais frequentes à
tarde e à noite, podendo acordar a criança e alterar a frequência escolar, porém com completa resolução entre as crises de
dores. As “dores do crescimento” são autolimitadas, ou sejam,
desaparecem com o término do crescimento da criança, portanto é uma condição benigna e não uma doença.
O diagnóstico é de exclusão, isto é, é necessário afastar outras
causas de dor nos membros inferiores na infância, portanto é
importantíssimo uma consulta a um reumatologista, de preferência reumatologista pediátrico, a fim de realizar o diagnóstico correto. Os exames clínico, laboratorial de sangue e por
imagem (RX, ultrassom, ressonância magnética, etc. ) são normais. As “dores do crescimento” não impedem as atividades
diárias ou esportivas, logo não se recomenda limitação dessas
atividades.
Em relação ao tratamento, inicialmente é importante a tranquilização dos pais, pois a condição é benigna, não acarretará
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em danos ao crescimento da criança e essa dores desapareceram após o crescimento. Nos casos em que a dor é incômoda,
podem ser prescritos bolsas de água morna, massagens e até
mesmo uso de ácido acetilsalicílico (aspirina).
97. O que é síndrome do túnel do carpo?
É uma condição em que ocorre uma compressão do nervo
mediano, o qual se localiza no punho (carpo) do paciente. A
compressão do nervo mediano provoca dormência e formigamento na palma da mão e extremidades do dedos (primeiro,
segunde e terceiro dedos da mão), principalmente à noite, fazendo com que o paciente desperte de seu sono. Com o passar
do tempo, também ocorre atrofia e diminuição da força do polegar da mão afetada.
A síndrome do túnel do carpo pode estar associada as seguintes condições, como esforços repetitivos (músicos, digitadores),
diabetes mellitus, doença da tireoide, gota e gravidez.
O diagnóstico é feito pelo reumatologista através do exame
clínico do paciente, auxiliado pelo exame de eletroneuromiografia.
Em relação ao tratamento, inicialmente é aconselhado evitar
esforços repetitivos do punho, aparelhos de imobilização do
punho, principalmente à noite e medidas de fisioterapia. São
também utilizados no tratamento as medicações anti-inflamatórias e infiltrações com corticosteroides no punho. Nos casos
mais severos e que não apresentam melhora com as medidas
citadas anteriormente, indica-se a cirurgia para descompressão
do nervo mediano. Quando a síndrome do túnel do carpo es— 74 —
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tiver relacionada à gravidez, ocorrerá regressão do quadro após
o parto. Nos casos em que estiver relacionada às doenças acima
citadas, o tratamento das mesmas está indicado.
98. O que é síndrome do túnel do tarso?
É uma condição em que ocorre uma compressão do nervo tibial posterior, o qual se localiza na região interna do tornozelo (tarso) do paciente. A compressão do nervo tibial posterior
provoca dormência e formigamento na planta do pé e dedos
dos pés, principalmente à noite.
A síndrome do túnel do tarso está associada com trauma, fratura, deformidade ou artrite do tornozelo. O diagnóstico é realizado pelo reumatologista através do exame clínico do paciente, auxiliado pelo exame de eletroneuromiografia.
Em relação ao tratamento, podem ser utilizados medicações
anti-inflamatórias, aparelhos de imobilização (órteses) do tornozelo, infiltrações de corticosteroides no tornozelo. Nos casos
de mais severos e que não apresentaram melhora com as medidas citadas anteriormente, é indicado a cirurgia para descompressão do nervo tibial posterior.
99. O que é distrofia simpático reflexa (síndrome ombro-mão)?
É um distúrbio do sistema nervoso simpático, de causa desconhecida, que provoca dor tipo queimação nas extremidades
(mãos e pés) acompanhado de inchaço, alteração da cor ou da
temperatura nas referidas extremidades. Essas manifestações
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clínicas podem permanecer por meses, podendo ocorrer, ao final, atrofia de mão ou do pé afetado.
A distrofia simpático reflexa pode estar relacionada a diversas
condições como o trauma de mão ou pé, diabetes mellitus, infarto do coração, acidente vascular cerebral, abuso de bebida
alcoólica, uso de medicações barbitúricas. O tratamento é realizado sob supervisão do reumatologista, sendo prescrito fisioterapia intensa com a finalidade de impedir a atrofia de mão
ou pé, além da utilização de medicamentos anticonvulsivantes
e antidepressivos e bloqueio (infiltração) do nervo simpático.
100. O que é necrose avascular da cabeça do fêmur?
Caracteriza-se por um distúrbio vascular seguido por uma destruição do osso da cabeça do fêmur, cuja causa ainda é pouco
conhecida. Acomete, principalmente, o sexo masculino com
faixa de idade menor que 50 anos.
A necrose avascular da cabeça do fêmur pode estar associada a
certas condições, como lúpus eritematoso sistêmico, uso crônico de corticosteroides, abuso de bebidas alcoólicas, anemia falciforme, hiperlipidemias, diabetes mellitus e fratura do colo
do fêmur (quadril).
A principal manifestação clínica é a dor no quadril, o paciente
apresenta dificuldade ou impossibilidade em andar (“manca”).
O diagnóstico é realizado pelo reumatologista através do exame clínico do paciente e pelos exames de imagem como RX,
tomografia computadorizada e ressonância magnética.
O tratamento apresenta grandes dificuldades, podendo ser indicados métodos ortopédicos de descompressão, enxertos ós— 76 —
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seos até artroplastia de quadril (substituição do quadril por
uma prótese).
101. O que é epifisiólise (epifisiolistese)?
Caracteriza-se pelo deslocamento da cabeça do fêmur. O fêmur é o osso que se localiza na coxa e se articula com o quadril
acima e o joelho abaixo.
A epifisiólise ocorre mais em adolescentes do sexo masculino obesos, durante o pico de crescimento (entre 8 e 17 anos).
A manifestação clínica principal é a dor no quadril, o adolescente pode mancar (claudicar) e apresentar um encurtamento da perna afetada. O diagnóstico é feito através do exame do
paciente e pelo exame radiológico (RX). Em relação ao tratamento, este pode ser através de analgésicos e anti-inflamatórios, redução do peso nos obesos, imobilização do quadril e a
indicação de cirurgia ortopédica, dependendo do grau de deslizamento da cabeça do fêmur.
102. O que é metatarsalgia?
Dor localizada na parte anterior da planta do pé (onde se localizam os ossos metatarsianos). A metatarsalgia ocorre mais nas
mulheres devido ao uso de sapatos de salto alto e com a parte anterior mais fina. Outras causas de metatarsalgias são as deformidades do dedo maior do pé, como o hallux valgus (“joanete”), hallux rigidus (rigidez do dedo maior do pé), bursites
dos metatarseanos (ossos do pé) e os dedos do pé em “garras”.
O diagnóstico é realizado pelo reumatologista através do exame clínico do paciente e exames complementares de imagem.
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O tratamento depende da causa da metatarsalgia, podendo ser
desde a mudanças de hábitos e correções no uso do sapato até
cirurgias ortopédicas para correção das deformidades nos pés.
103. O que são as alterações do arco plantar dos pés?
O arqueamento característico dos pés das pessoas normais tem
por finalidade aumentar a flexibilidade e a resistência dos ossos dos pés em sua missão de suportar o peso corporal e facilitar o deslocamento do indivíduo.
As alterações do arco plantar, sobretudo na infância, podem
ser consideradas uma variação do normal. A persistência da
deformidade do arco plantar após os 6 anos de idade, requer
atenção e um tratamento preciso, afim de não causar problemas na vida diária do indivíduo.
As alterações do arco plantar são:
a) Pé cavo – deformidade que se caracteriza por um aumento, no
sentido vertical, do arco plantar, ocasionando dores na planta do
pé (metatarsalgias). O tratamento varia desde o uso de palmilhas
e fisioterapia até a indicação de correção cirúrgica.
b) Pé plano (“pé chato”) – deformidade que se caracteriza pela
queda ou desabamento do arco plantar. A maioria das crianças
com pés planos apresentam correção espontânea dessa deformidade até os 5-6 anos de idade. A persistência dessa deformidade
na adolescência e na fase adulta ocasiona dores na planta dos pés
(fasceíte plantar) e dores nos tornozelos. O tratamento varia desde o uso de palmilhas ortopédicas e fisioterapia e até correção cirúrgica.
— 78 —
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104. O que é fasceíte plantar?
Dor localizada na planta do pé e abaixo do calcanhar, principalmente ao se levantar pela manhã ou ao se levantar após estar um tempo assentado. A dor pode ser tão intensa ao ponto
do paciente referir estar “pisando em cacos de vidro”.
A fasceíte plantar afeta mais aos indivíduos obesos e àqueles
portadores de esporão de calcâneo (calcificação da inserção da
fáscia plantar no osso do calcâneo).
O diagnóstico e feito pelo reumatologista através do exame clínico do paciente, que apresenta intensa dor quando realizada a palpação da planta do pé. O exame de RX pode ser solicitado quando se suspeita de trauma no calcanhar e esporão de
calcâneo.
O tratamento é realizado sob supervisão do reumatologista, no
qual podem ser empregados medicações anti-inflamatórias, redução do peso corporal, palmilhas para os calcanhares, fisioterapia e exercícios de alongamento para a planta dos pés. Excepcionalmente, há indicação cirúrgica para a fasceíte plantar.
105. O que é neuroma de Morton?
Condição que se caracteriza pela compressão do nervo digital entre o ossos metatarsos do terceiro e quarto dedos dos pés.
Em decorrência da compressão do nervo digital, o paciente
apresenta dor forte e aguda, acompanhado de dormência na
região do terceiro e quarto dedos do pé. A dor geralmente melhora com a retirada do sapato e massagem local. O tratamento é geralmente cirúrgico, apesar de que pode ser tentado o
uso de palmilhas especiais e infiltração com corticosteroides.
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PARTE VI – GLOSSÁRIO DE TERMOS USADOS
NA REUMATOLOGIA
A
AAS: Ácido acetilsalicílico é um anti-inflamatório, analgésico
e antitérmico.
Abdome: Cavidade entre o tórax e a pelve na qual estão contidos o estômago, fígado, intestinos, vesícula biliar e baço.
Alopécia: Queda prematura, e em geral temporária, dos
cabelos.
Amitriptilina: Medicamento antidepressivo utilizado no tratamento de certas doenças reumáticas, como a fibromialgia.
Anamnese: Entrevista ou conversa com o paciente através da
qual inicia-se o processo de diagnóstico de sua doença.
Anemia: Condição na qual o número de hemácias (células ou glóbulos vermelhas do sangue) estão abaixo dos níveis da normalidade.
Anquilose: Falta de movimento nas articulações.
Anticorpo: Proteína produzida pelo sistema imunológico com
a finalidade de defender o organismo contra a presença de antígenos (partículas estranhas ao organismo).
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Antiestreptolisina O: Anticorpo contra um fragmento de uma
bactéria denominada estreptococo, que é detectado após uma
infecção causada por essa bactéria (estreptococo).
Anti-inflamatórios: Classe de medicamentos que têm a finalidade de combater a inflamação.
Antígeno: Partícula (micróbio, célula de espécie diferente,
substância química ou orgânica) que, introduzida no organismo, provoca formação de anticorpos.
Arterite: Inflamação dos vasos sanguíneos artérias.
Articulação: Estrutura que funcionam como uma dobradiça,
unem os ossos entre si para facilitar os movimentos e deslizamentos entre eles. São componentes de uma articulação: cápsula articular, cartilagem articular, osso, nervos e vasos sanguíneos.
Artralgia: Dor localizada na articulação.
Artrite: Processo de inflamação na articulação, apresentando
dor, calor, “vermelhidão”, inchaço e impotência funcional.
Artrite enteropática: Vide índice remissivo de perguntas.
Artrite microcristalina: Vide índice remissivo de perguntas.
Artrite reativa: Vide índice remissivo de perguntas.
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Artrite reumatoide: Vide índice remissivo de perguntas.
Artrocentese: Ato de puncionar uma articulação para retirada de líquido sinovial para realização de exames laboratoriais.
Artroplastia: Cirurgia para colocação de uma prótese articular,
por exemplo, artroplastia de quadril e artroplastia de joelho.
Artroscopia: Exame endoscópico do interior de uma articulação.
Artrose: O mesmo que osteoartrite (vide índice remissivo).
ASLO/ASO: Vide índice remissivo de perguntas.
Autoanticorpos: Anticorpos produzidos contra as próprias células do organismo.
Autoimunidade: Condição na qual são produzidos autoanticorpos (anticorpos contra as próprias células do organismo),
como por exemplo no lúpus eritematoso sistêmico.
B
Bifosfonados: Grupo de medicamentos utilizados no tratamento da osteoporose. São exemplo de bifosfonados: alendronato de sódio e risedronato sódico.
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Biópsia: Procedimento de tirar um pequeno fragmento de um
órgão, pele ou nervo do corpo para ser observado no microscópio para diagnosticar uma doença.
Bloqueio anestésico: Procedimento médico que se caracteriza
pela anestesia regional, aplicada a um tronco nervoso, que afeta uma região inteira. É exemplo de bloqueio anestésico regional, a anestesia de um só membro superior.
Bursa: Vide bursite (índice remissivo de perguntas).
Bursite: Vide índice remissivo de perguntas.
C
Cálcio: Substância mineral do organismo que participa da formação dos ossos, participa do processo de contração muscular,
participa da coagulação do sangue, etc..
Calcitonina: Medicamento utilizado no tratamento da osteoporose e da doença de Paget.
Capilaroscopia: Exame complementar realizado através de um
capilaroscópio (lente de aumento) que tem a finalidade em estudar os pequenos vasos, denominados de capilares, da “cutícula” da unha. Esse exame complementar pode ser utilizado na
investigação do fenômeno de Raynaud.
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Cardite: Inflamação do coração que pode ocorrer na vigência
da febre reumática.
Cartilagem articular: Tecido resistente e elástico que reveste as
superfícies ósseas de uma articulação, propiciando um adequado movimento e deslizamento entre as superfícies ósseas.
Célula: Elemento constitutivo de todo ser vivo. O conjunto de
milhares de células formam um tecido ou órgão. Exemplo: milhares de células musculares formam os músculos.
Ceratoconjuntivite seca: Conjuntivite causada pela diminuição da produção de lágrimas que pode ocorrer em certas
doenças reumáticas como na síndrome de Sjögren e na artrite reumatoide.
Ciática: Dor de origem no nervo ciático que se situa principalmente na nádega e se estende pela parte posterior da perna.
Cifose: Vide desvio da coluna (índice remissivo de perguntas).
Cintilografia: Exame complementar de imagem para observar
ossos e outros órgãos no qual se utiliza isótopos radioativos.
Cloroquina: Medicamento utilizado no tratamento de diversas doenças reumáticas como no lúpus eritematoso sistêmico,
artrite reumatoide, síndrome de Sjögren.
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Colagenose: O mesmo que doença inflamatória do tecido conjuntivo.
Coluna vertebral: Estrutura óssea formada pela associação de
33 ou 34 ossos chamados vértebras. A coluna vertebral constitui o eixo central do esqueleto. As vértebras se unem entre si
pelos discos intervertebrais e ligamentos. No interior da coluna vertebral se encontra a medula espinhal, responsável pela
comunicação do cérebro com os órgãos e extremidades. A coluna vertebral se divide em regiões cervical, dorsal, lombar e
osso da sacro.
Condrocalcinose (pseudogota): Tipo de artrite microcristalina
caracterizada pela presença de cristais de pirofosfato de cálcio
na cartilagem das articulações.
Contratura de Dupuytren: Deformidade da mão caracterizada pela retração ou contração dos dedos mínimo e anelar
da mão.
Coreia: Distúrbio neurológico no qual o paciente apresenta
movimentos involuntários e descoordenados de braços e pernas, tiques nervosos e instabilidade emocional. A coreia pode
ocorrer na vigência da febre reumática.
Corticosteroide/corticoide: Vide índice remissivo de
perguntas.
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Crepitação articular: Pequenos ruídos que se sucedem rapidamente que podem ser ouvidos ou sentidos através da palpação
de uma articulação em movimento. A articulação que apresenta crepitação, geralmente é uma articulação doente acometida
por artrose (osteoartrite).
D
Dactilite: Inflamação das enteses dos tendões dos dedos das
mãos e dos pés, fazendo com que os referidos dedos se pareçam como uma “salsicha”.
“Dedo em gatilho”: Tendinite dos tendões da palma da mão
que provocam um ressalto doloroso do dedo acometido, quando se tenta esticar (estender) esse dedo.
Depressão: Condição mental que se mantida por semanas ou
meses leva a sentimentos de tristeza e desânimo, como também dificuldade de concentração e finalmente inatividade total.
Densidade mineral óssea: Quantidade de cálcio e outros constituintes do osso. Quando o indivíduo apresenta densidade
mineral óssea baixa, este é portador de osteoporose.
Densitometria óssea: Exame complementar de imagem realizado para o diagnóstico de osteoporose.

— 86 —

miolo-saibamaissobrereumatismo-19032018.indd 86

19/03/2018 15:13:28

Dermatomiosite: Vide índice remissivo.
Derrame articular: Presença de líquido dentro de uma articulação, que geralmente indica que a articulação está doente.
Desvio da coluna vertebral: Vide índice remissivo de
perguntas.
Diabetes mellitus: Doença metabólica caracterizada pela presença de altos níveis de glicose no sangue.
Diacerreína: Medicamento utilizado no tratamento da osteoartrite (artrose) de quadril e joelho.
Diagnóstico: Identificação de uma doença através do exame
clínico do paciente ou de exames complementares.
Disco intervertebral: Estrutura semelhante a uma almofada
amortecedora, que se situa entre as vértebras da coluna vertebral. O disco intervertebral é constituído por uma camada externa de fibras de colágeno e por uma parte central gelatinosa,
denominada núcleo pulposo. A função do disco intervertebral
é promover amortecimento e estabilidade de coluna vertebral.
Dispneia: Sensação de falta de ar.
Dispepsia: Condição na qual o paciente tem a sensação de dificuldade na digestão dos alimentos.
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Doença: Alteração da saúde do indivíduo.
Doença inflamatória do tecido conjuntivo: O mesmo que doença
autoimune ou colagenose, na qual são produzidos autoanticorpos dirigidos contra os órgãos do próprio organismo do paciente.
Doença reumática/reumatismo: Vide índice remissivo de
perguntas.
Doença reumatoide: O mesmo que artrite reumatoide (vide
índice remissivo).
Doenças oportunistas: Doenças que podem aparecer quando
sistema imunológico está debilitado. Essas doenças, geralmente, são infecciosas ou cancerosas.
Dor: Sofrimento físico ou moral.
Dorsalgia: Vide índice remissivo de perguntas.
DORT: Distúrbios osteoarticulares relacionado ao trabalho
(vide índice remissivo de perguntas).
Drogas intravenosas: medicamentos que são injetados diretamente na veia.
Drogas via oral: medicamentos que são administrados
pela boca.
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E
Edema: Acúmulo de líquido entra as células de uma determinada região ou órgão, causando aumento da região afetada.
Exemplo: edema (inchaço) das pernas.
Efeitos colaterais: Efeitos não desejados ou incômodos no corpo ou emoções causadas por medicamentos ou por um tratamento.
Eletroneuromiografia: Exame complementar utilizado para o
diagnóstico de doenças neurológicas e musculares.
Eletroterapia: Tipo de fisioterapia que utiliza corrente elétrica com finalidade de combater processos dolorosos. Exemplo
de eletroterapia á o TENS (estimulação neuromuscular transcutânea).
Enteses: Estrutura que fixa o tendão ao osso.
Epicondilite: O mesmo que tendinite do cotovelo (vide tendinite, índice remissivo de perguntas).
Epigastralgia: Dor na região do estômago provocada, principalmente, pelo uso de medicações anti-inflamatórias.
Enteses: Local da inserção ou união do tendão do músculo
ao osso.
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Entorse: Vide índice remissivo de perguntas.
Eritema/exantema: Mancha na pele de coloração avermelhada
e de duração, geralmente, transitória.
Erosão óssea: Pequena destruição ou erosão da superfície do
osso na articulação. É característico de uma doença reumática
denominada artrite reumatoide.
Escleroderma: Endurecimento da pele devido a um processo
de fibrose. Vide esclerose sistêmica.
Esclerose sistêmica: Vide índice remissivo de perguntas.
Escoliose: Vide desvio da coluna vertebral.
Espondilite anquilosante: Vide índice remissivo de perguntas.
Espondilite infecciosa ou Espondilodiscite: Infecção do disco
intervertebral e da vértebra adjacente.
Espondilolistese: Condição em que ocorre um escorregamento de uma vértebra sobre a outra vértebra.
Estalos: São ruídos de tons altos e breve duração que, geralmente, são provocados pela separação brusca da superfície
das articulações. São geralmente indolores e não representam
doença da articulação.
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Estrógeno/estrogênio: Hormônio feminino utilizado no tratamento da osteoporose.
Exames complementares: São exames que servem para auxiliar no diagnóstico de uma determinada doença. Quando realizados sem uma indicação precisa pelo médico, pouco servem
para a identificação de uma doença. Os exames complementares são divididos em exames laboratoriais (sangue, fezes e
urina), exames de imagem (Rx, tomografia computadorizada,
densitometria óssea, ressonância magnética, etc.) e exames histopatológicos (biópsias).
Exame clínico: Exame realizado no paciente com a finalidade de identificar a sua doença. O exame clínico é dividido em
anamnese (entrevista ou conversa com o paciente) e exame físico (observação criteriosa e palpação do corpo do paciente).
Exame complementar: Exames realizados com a finalidade de
confirmar uma hipótese de diagnóstico. É solicitado sempre
após se examinar o paciente, e nunca antes. Os exames complementares se dividem em laboratoriais, exames de imagem ou
radiológicos, exames histopatológicos (“biópsias”), etc..
Exercício aeróbico: Movimento rítmico, como andar ou correr, que fortalece o coração e melhora a capacidade do corpo
para utilizar o oxigênio.
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F
Fadiga: Sentir cansaço ou ter pouca energia física.
Fasceíte plantar: Vide índice remissivo de perguntas.
Fator antinuclear: Vide índice remissivo de perguntas.
Fator reumatoide: Vide índice remissivo de perguntas.
Febre: Elevação anormal da temperatura corporal (maior que
37,3°C).
Febre reumática: Vide índice remissivo de perguntas.
Fenômeno de Raynaud: Fenômeno vascular de alteração sequencial da coloração dos dedos das mãos e pés, caracterizado,
inicialmente por palidez dos dedos, seguido de roxidão (cianose) e finalmente, vermelhidão (hiperemia), provocado pela exposição das mãos e pés ao frio.
Fibra de colágeno: Filamento ou célula alongada que constitui
certos tecidos, como os ossos, tendões, músculos, etc..
Fibromialgia: Vide índice remissivo de perguntas.
Fibrose: Formação de fibras num tecido que, quando anormal,
pode levar a um endurecimento ou rigidez desse referido te— 92 —
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cido. Exemplo: fibrose excessiva que ocorre na pele na doença
reumática denominada esclerose sistêmica.
Fisioterapia: Vide medicina física e reabilitação.
Fotossenssibilidade: Sensibilidade alérgica da pele à luz, em especial à luz do sol.
Fraqueza: Refere-se, geralmente, à diminuição da força
muscular.
Fratura: Ocorre quando um tecido se quebra ou sofre uma
ruptura.
G
Glomerulonefrite lúpica: Inflamação do tecido renal (glomérulos) que ocorre no lúpus eritematoso sistêmico.
Gonartrose: O mesmo que artrose no joelho (vide índice remissivo osteoartrite/artrose).
Gota: Vide índice remissivo de perguntas.
Granulomatose de Wegner: Tipo de vasculite que afeta, principalmente os seios da face, pulmão e pele (vide vasculite índice
remissivo de perguntas).

— 93 —

miolo-saibamaissobrereumatismo-19032018.indd 93

19/03/2018 15:13:28

H
Hallux rigidus: Vide metatarsalgia (índice remissivo de perguntas).
Hallux valgus: Vide metatarsalgia (índice remissivo de perguntas).
Hemograma completo: Exame laboratorial utilizado para avaliar as células vermelhas (hemácias), células brancas (leucócitos) e plaquetas.
Hérnia de disco: Vide índice remissivo de perguntas.
Hiperlordose: Vide desvio da coluna vertebral (índice remissivo).
Hiperuricemia: Elevação dos níveis de ácido úrico no sangue.
Hidroxicloroquina: Medicamento utilizado no tratamento de
diversas doenças reumáticas, entra elas, o lúpus eritematoso
sistêmico, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, etc..
I
Imunidade: Refere-se ao sistema imunológico, capacidade de
estar livre da possibilidade de adquirir determinada doença.
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Imunologia: Estudo do sistema imunológico.
Imunossupressão: Condição na qual ocorre depressão do sistema imunológico, isto é, o organismo fica com as suas defesas imunológicas fracas e, como consequência, fica vulnerável
a adquirir doenças, principalmente infecções.
Imunocomplexos circulantes: Presença de anticorpos ligados à
antígenos no corrente sanguínea. Esses imunocomplexos (anticorpo ligado ao antígeno) podem causar, em certas ocasiões,
doenças reumáticas autoimunes.
Incidência: Número de casos de uma doença notificados
por ano.
Inchaço: O mesmo que edema (vide glossário).
Infecção: Resposta inflamatória causada pela presença de micro-organismos (vírus, bactérias ou fungos).
Inflamação: Uma resposta imunológica caracterizada por vermelhidão, calor e dor, também podendo incluir o inchaço e
perda de função (atividade).
Infiltração: Procedimento médico no qual se realiza uma injeção com anestésico e corticosteroide no interior de uma articulação ou nas estruturas vizinhas da articulação, como ten-
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dões e bursas. A finalidade da infiltração é combater a dor e a
inflamação, quando as medicações não alcançam sucesso.
J
Joanete: Vide Hallux Valgus.
L
Leflunomida: Medicamento utilizado, geralmente, no tratamento da artrite reumatoide.
LER/DORT: Vide índice remissivo de perguntas.
Leucócitos: células de defesa do organismo, responsável
pela destruição de antígenos (partículas estranhas ao organismo).
Leucopenia: Condição na qual o número de leucócitos (células ou glóbulos brancos do sangue) estão abaixo dos níveis da
normalidade.
L. E. S.: abreviatura de lúpus eritematoso sistêmico.
Ligamentos: São fibras mais ou menos flexíveis que mantêm
o esqueleto (ossos) unido e evitam uma mobilidade excessiva
das articulações.
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Líquido sinovial: Líquido produzido dentro da articulação
que tem a função de lubrificação e permitir melhor deslizamento entre as superfícies ósseas.
Lombalgia: Vide índice remissivo de perguntas.
Lombociatalgia: Dor de origem na raiz nervosa de nervo ciático que se situa na região lombar e se estende para a nádega e
parte posterior da perna.
Lordose fisiológica: Curvatura anterior normal na região cervical e região lombar da coluna vertebral.
Luxação: Deslocamento de um osso da respectiva articulação.
M
Manguito rotator do ombro: Conjunto de músculos que sustentam e movimentam o ombro de um indivíduo.
Medicina física e reabilitação: Vide índice remissivo de
perguntas.
Membrana sinovial: Película fina que reveste a cartilagem articular, responsável pela produção do líquido sinovial.
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Metabolismo ósseo: Um termo utilizado para explicar os processos químicos no osso, responsáveis pela formação e reabsorção do tecido ósseo (remodelação óssea).
Mialgia: Dor no músculo.
Miopatia inflamatória: Condição na qual ocorre inflamação
nos músculos. É exemplo de miopatia inflamatória a Dermato/
polimiosite (vide índice remissivo).
Metatarsalgia: Vide índice remissivo de perguntas.
Metatarso: Osso do pé.
Monoartrite: Condição em que ocorre artrite em uma única
articulação.
Músculo: Tecido constituído de fibras que têm a capacidade de
esticar-se ou contrair-se como resposta a certos estímulos. Os
músculos proporcionam mobilidade ao corpo. Existem cerca
de quinhentos músculos em nosso corpo.
N
Náusea: O mesmo que ânsia de vômito.
Necrose: Morte de células, órgãos ou parte de tecido do corpo.
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Necrose avascular da cabeça do fêmur: Vide índice remissivo
de perguntas.
Nefrologista: Médico especialista no tratamento de doenças
dos rins.
Nefropatia lúpica: O mesmo que glomerulonefrite lúpica
(vide glossário).
Neuroma de Morton: Vide índice remissivo de perguntas.
Nutricionista: Profissional capacitado a fazer uma dieta balanceada para cada paciente, principalmente visando a correção
do peso corporal.
O
Ombro congelado: Vide índice remissivo de perguntas.
Osso: Estruturas brancas e duras que formam o esqueleto. No
interior do osso, se encontra uma substância vermelha, denominada medula óssea, responsável pela produção de sangue.
Os ossos são o suporte de todo o organismo, permitem o movimento e servem de depósito de cálcio e fósforo. Existem cerca de duzentos ossos no corpo.
Osteoartrite: Vide índice remissivo de perguntas.
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Osteófito: Excrescência óssea que se forma na superfície do
osso na vigência da osteoartrite (artrose). Também chamado
de “bico de papagaio”.
Osteonecrose: Morte das células do tecido ósseo, levando à
destruição do osso.
Osteopenia: Condição em que ocorre diminuição da densidade mineral óssea, mas não chega a ser tão grave, quanto na osteoporose. A osteopenia antecede a osteoporose.
Osteoporose: Vide índice remissivo
P
Pericardite: Inflamação da membrana que reveste o coração,
denominado pericárdio.
Pirofosfato de cálcio: Tipo de cristal que provoca uma artrite
microcristalina, denominada pseudogota.
Plaquetas: Células do sangue que participam do processo de
coagulação.
Pleurite: Inflamação da membrana que reveste o pulmão, denominada pleura.
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Podagra: Artrite no dedo maior do pé causada pelo acúmulo
de ácido úrico.
Poliartralgia: Condição na qual ocorre dor em várias articulações.
Poliarterite nodosa: Tipo de vasculite que acomete vasos da
pele, do rim e abdome (vide vasculite).
Poliartrite: Condição na qual ocorre inflamação em várias articulações.
Polimialgia reumática: Doença reumática que, principalmente, acomete os idosos, caracterizada pela presença de dor e rigidez nos ombros e nos quadris, levando à dificuldade em mobilizar os braços e caminhar.
Polimiosite: Vide índice remissivo de perguntas.
Prednisone: Tipo de corticosteroide/corticoide.
Prevalência: Número de doentes em um espaço específico
de tempo.
Prevenção: Tomar cuidados necessários para não adquirir uma
doença.
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Prognóstico: Uma predição do curso de uma doença, inclusive
do tempo de recuperação.
Proteína: Substância produzida naturalmente pelo organismo
que são necessárias para o crescimento, funções, reprodução e
reparo do nosso corpo.
Proteína C reativa: Exame laboratorial solicitado para avaliar
o grau de atividade de certas doenças reumáticas. Esse exame
não determina diagnóstico de reumatismo e, muito menos,
diagnóstico de alguma doença reumática. Concluindo, esse
exame tem valor, somente, no acompanhamento e prognóstico
de certas doenças reumáticas.
Pseudogota: Artrite microcristalina causada pelo cristal denominado pirofosfato de cálcio.
Pulsoterapia: Modalidade de tratamento no qual se utilizam
grandes doses de uma determinada medicação injetadas diretamente na veia do paciente.
Punho: articulação que liga o braço à mão. A articulação do
punho é composta por oito ossos.
Púrpura: pequenas manchas vermelhas puntiformes na pele
causada pela hemorragia de pequenos vasos (capilares) localizados na superfície da pele do paciente.
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R
Radiografia simples: Exame complementar de imagem que
utiliza emissão de Rx.
Rash cutâneo: O mesmo que exantema.
Reabilitação: Vide fisioterapia.
Recidiva/recaída: Retorno de uma doença depois que se acreditava que o paciente estivesse curado ou sua doença estivesse
controlada.
Redução do risco: Comportamentos ou modos que diminuam a chance de adquirir uma doença.
Região lombar: Região localizada na parte baixa das costas.
Remissão: Desaparecimento completo ou a diminuição dos
sintomas da doença, podendo ocorrer como resultado do tratamento ou espontaneamente.
Remodelação óssea: Processo metabólico ósseo no qual osso
antigo é substituído por osso novo.
Resposta imune: Reação protetora do sistema imunológico
frente a uma doença ou invasão de organismos estranhos. Ca-
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racteriza-se, principalmente, pela produção de anticorpos e ativação de leucócitos.
Ressonância magnética: Exame complementar de imagem
que utiliza um campo eletromagnético.
Resposta sustentada: Resultado positivo de um tratamento,
mantido por longo prazo.
Retratamento: Novo início do tratamento depois de uma recaída de uma doença ou de o paciente não ter respondido ao
primeiro tratamento.
Reumatismo: Vide índice remissivo de perguntas.
Reumatologia: Vide índice remissivo de perguntas.
Reumatologista: Vide índice remissivo de perguntas.
Rigidez matinal: Condição de enrijecimento ou endurecimento das articulações que ocorre nas primeiras horas da manhã
quando o paciente é portador de uma artrite. À medida que o
paciente melhora de sua artrite, com o tratamento, ocorre redução gradativa da rigidez matinal.
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S
Sais de ouro: Medicamento utilizado no tratamento da artrite reumatoide.
Salicilato: O mesmo que ácido acetilsalicílico.
SERM: Modulador seletivo dos receptores do estrogênio, é um
medicamento utilizado no tratamento da osteoporose.
Serotonina: Substância química produzida pelo cérebro que
tem como função controlar a dor.
Sinais e sintomas do paciente: O mesmo que queixas do paciente vide índice remissivo).
Síndrome antifosfolipídio: Vide índice remissivo de perguntas.
Síndrome de Reiter: Vide índice remissivo de perguntas.
Síndrome de Quervain: Tipo de tendinite que ocorre
no punho.
Síndrome de Sjögren: Vide índice remissivo de perguntas.
Síndrome do desalinhamento femoropatelar: Dor na região da
patela (rótula) que ocorre como consequência de um desar-
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ranjo do deslizamento da patela sobre a parte inferior do fêmur, na parte anterior da articulação do joelho.
Síndrome do impacto: Vide índice remissivo de perguntas.
Síndrome do túnel do carpo: Vide índice remissivo de
perguntas.
Síndrome do túnel do tarso: Vide índice remissivo de
perguntas.
Sistema imunológico: Sistema ativado pelo corpo para atuar
como defesa contra substâncias, partículas ou micro-organismos estranhos que invadam o organismo.
Sistema musculoesquelético: Estrutura que confere suporte e
movimento ao corpo. O sistema musculoesquelético é formado pelos ossos, as articulações, os ligamentos, os músculos, ligamentos e os tendões.
Sulfassalazina: Medicamento utilizado em diversas doenças
reumáticas, como na artrite reumatoide, artrite reativa, espondilite anquilosante, etc..
Sulfato de condroitina: Medicamento utilizado no tratamento
da osteoartrite (artrose).
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Sulfato de glucosamina: Medicamento utilizado no tratamento da osteoartrite (artrose).
T
Tarso: Região posterior do pé, logo abaixo do tornozelo, que é
formada por sete ossos.
Tempo de protrombina: Exame laboratorial utilizado para avaliar a capacidade de coagulação do sangue.
Tendões: São fibras elásticas muito fortes que servem para unir
os músculos aos ossos.
Tendinite: Vide índice remissivo de perguntas.
Terapia biológica: Vide índice remissivo de perguntas.
Terapia combinada: Terapia que inclui dois ou mais medicamentos. No tratamento das doenças reumáticas, geralmente,
são empregadas terapias combinadas.
Tomografia computadorizada: Exame complementar de imagem que se utiliza emissão de radiação.
Transaminases (TGO/TGP): Exame laboratorial que avaliam
as enzimas produzidas pelo fígado. A elevação destas enzimas
pode indicar inflamação ou infecção do fígado.
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Tratamento: Ação médica para controlar ou curar uma doença.
Trombocitopenia: Condição na qual o número da plaquetas se
encontra abaixo dos níveis da normalidade.
Trombose placentária: Condição na qual ocorre coagulação
do sangue no interior dos vasos da placenta, levando ao sofrimento do feto.
Tofo gotoso: Nódulo ou “caroço” de ácido úrico que se forma nas articulações e nas cartilagens das orelhas dos pacientes
portadores de gota de longa data.
Tumefação: O mesmo que edema.
U
Ultrassom (ultrassonografia): Exame complementar de imagem no qual pulsos de som são enviados ao corpo. O retorno dos ecos são captados e transmitidos em forma de imagem.
Uveíte: Tipo de inflamação do olho, caracterizado por um
olho vermelho, doloroso e diminuição da visão.
V
Vasculite: Vide índice remissivo de perguntas.
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Vasos sanguíneos: Estruturas do corpo humano responsáveis
pela circulação de sangue no organismo. Os vasos que levam o
sangue bombeado pelo coração ao corpo, são denominados de
artérias. Os vasos que trazem o sangue de volta ao coração, são
denominados de veias.
Vértebra: Osso da coluna vertebral. As vértebras podem ser cervicais, dorsais e lombares.
VHS (velocidade de hemossedimentação): Exame laboratorial
solicitado para avaliar o grau de atividade de certas doenças
reumáticas. Esse exame não determina diagnóstico de reumatismo e, muito menos, diagnóstico de alguma doença reumática. Concluindo, esse exame tem valor, somente, no acompanhamento e prognóstico de certas doenças reumáticas.
Vitamina D: Substância orgânica que participa na absorção intestinal do cálcio, assim como, da fixação do cálcio no osso. É
produzida na pele, a partir da exposição aos raios solares.
X
Xeroftalmia: Sensação de secura nos olhos em decorrência da
diminuição da produção de lágrimas.
Xerostomia: Sensação de secura na boca em decorrência da diminuição da produção de saliva.
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ÍNDICE REMISSIVO DE PERGUNTAS
1. O que é “reumatismo”?
2. Quantos tipos de “reumatismos” ou doenças reumáticas
existem?
3. Cite alguns exemplos de doenças reumáticas (“reumatismos”)?
4. O que é doença reumática degenerativa?
5. O que é doença reumática autoimune?
6. O que é doença reumática infecciosa?
7. O que é doença reumática metabólica?
8. O que é doença reumática pós-traumática?
9. Cite algumas FALSAS afirmações sobre as doenças reumáticas (“reumatismos”)?
10. O que é reumatologia?
11. Quem é o reumatologista?
12. Quais são as queixas clínicas mais relacionadas com as
doenças reumáticas?
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13. Como encontrar um reumatologista?
14. Qual é a prevalência estimada das doenças reumáticas na
população em geral?
15. O paciente com doença reumática (“reumatismo”) é um
caso perdido?
16. As doenças reumáticas (“reumatismos”) são doenças
do idoso?
17. Quais as personalidades públicas da história mundial que
foram acometidas por doenças reumáticas (“reumatismos”)?
18. As crianças também têm reumatismos (doenças reumáticas)?
19. Qual a relação entre as doenças reumáticas e a gravidez?
20. Como é feito o diagnóstico das doenças reumáticas (“reumatismos”)?
21. Existem os chamados “exames para reumatismo” ou “provas
de atividade reumática”?
22. O que é ASLO (ASO)?
23. O que é fator reumatoide?
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24. O que é Anti-CCP?
25. O que é FAN (fator antinuclear)?
26. O que são os autoanticorpos?
27. O que é análise do líquido sinovial?
28. Quais os exames de imagem utilizados no diagnóstico das
doenças reumáticas?
29. Qual é o principal exame para o diagnóstico das doenças
reumáticas?
30. Qual é o profissional médico mais qualificado para fazer o
diagnóstico e proceder ao tratamento das doenças reumáticas
(“reumatismos”)?
31. As doenças reumáticas podem ser tratadas?
32. Como as doenças reumáticas podem ser tratadas de forma geral?
33. Os fatores emocional e educacional são importantes no tratamento das doenças reumáticas?
34. O benzetacil cura “reumatismo”?
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35. O clima frio interfere na evolução e tratamento das doenças reumáticas?
36. O que é anti-inflamatório?
37. O que é corticosteroide?
38. O que são drogas de ação lenta ou drogas modificadoras da
doença reumática (DMARDs)?
39. O que são medicamentos imunossupressores?
40. O que é terapia biológica (TB)?
41. Quais as principais doenças tratadas pela terapia biológica?
42. Quando se inicia o tratamento com terapia biológica?
43. O que é medicina de reabilitação (fisioterapia)?
44. Qual a diferença entre hidroterapia e hidroginástica?
45. A acupuntura pode ser utilizada no tratamento das doenças reumáticas?
46. O que é técnica de reeducação postural global (RPG)?
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47. A terapia psicológica é importante no tratamento das doenças reumáticas?
48. O que é terapia de reposição hormonal (TRH) e sua importância?
49. Os medicamentos que combatem a depressão (antidepressivos) podem ser utilizados no tratamento das doenças reumáticas?
50. Os medicamentos utilizados para o tratamento das doenças
reumáticas podem ser utilizados durante a gravidez?
51. Durante a lactação (amamentação), a utilização de medicações antirreumáticas devem ser suspensas?
52. A dieta alimentar é importante no tratamento das doenças
reumáticas?
53. Pacientes portadores de doenças reumáticas devem ser vacinados?
54. O que é artrite reumatoide?
55. O que é lúpus eritematoso sistêmico (LES)?
56. O que é dermatomiosite e polimiosite?
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57. O que é esclerose sistêmica?
58. O que são vasculites?
59. O que é síndrome de Sjögren (síndrome sicca)?
60. O que são as espondiloartropatias soronegativas?
61. O que é espondilite anquilosante?
62. O que é artrite reativa?
63. O que é artrite psoriásica?
64. O que é artrite das doenças inflamatórias intestinais (enteropatias inflamatórias)?
65. O que é síndrome antifosfolipídio?
66. O que é osteoartrite (artrose ou osteoartrose)?
67. O que é artrite microcristalina?
68. O que é gota?
69. O que são artropatias endócrinas?
70. O que é doença osteometabólica?
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71. O que é osteoporose?
72. Quais são os fatores de risco para osteoporose e fraturas?
73. Quais são as medidas de prevenção da osteoporose?
74. O que é doença de Paget?
75. O que é febre reumática (doença reumática)?
76. O que é artrite infecciosa (séptica)?
77. O que é osteomielite?
78. O que é LER/DORT?
79. O que é fibromialgia?
80. O que é cervicalgia (dor na região cervical)?
81. O que é dorsalgia (dor na região dorsal)?
82. O que é lombalgia (dor na região lombar)?
83. O que é hérnia de disco?
84. O que é desvio da coluna vertebral?
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85. O que é torcicolo?
86. Quais as medidas de proteção da coluna cervical?
87. Quais as medidas de proteção da coluna dorsal?
88. Quais as medidas de proteção da coluna lombar?
89. O que são reumatismos de partes moles (reumatismo extra-articular)?
90. O que é tendinite?
91. O que é síndrome do impacto?
92. O que é síndrome do ombro congelado (capsulite adesiva)?
93. O que é bursite?
94. O que é entorse?
95. O que é síndrome de hipermobilidade articular?
96. O que são dores de crescimento?
97. O que é síndrome do túnel do carpo
98. O que é síndrome do túnel do tarso?
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99. O que é distrofia simpático reflexa (síndrome ombro-mão)?
100. O que é necrose avascular da cabeça do fêmur?
101. O que é epifisiólise (epifisiolistese)?
102. O que é metatarsalgia?
103. O que são as alterações do arco plantar dos pés?
104. O que é fasceíte plantar?
105. O que é neuroma de Morton?
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